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Josef Soukup
Organizační řád
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Vicepresident
Petr
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Postup při uchovňování
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Seznam chovných psů
k 1. 12. 2009
vicepresident@jagdterrierclub.net
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Zpráva poradce chovu373 12 Borovany, Jílovice 138
728 345 947
Plán klubových akcí naekonom@jagdterrierclub.net
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Poradce chovu pro krytí
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Jaroslav Řezba
252
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Desetiletá spolupráce se
Španěly
724 065 284
Slovo poradce chovu J. Řezby
poradce.kryti@jagdterrierclub.net
Tabulka hlasitosti
Výcvikář
Inzerce
Jaroslav Kočárek

466 01 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině 8
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MVDr. Marek Pech
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matrikar@jagdterrierclub.net
Přátelé,KCHJgdtČ
kamarádi!
Adresa
- KCHJgdtČ o.s.,
Chovatelská
rada
Březinase
102,
338
Břasy
I
Dostává
Vám
do24
rukou
moje
první číslo zpravodaje,
které jsem
pro Vás
IČ: 70886776
Předseda
připravila
s láskou k jagdterriérům a s úctou ke všem lidem, kteří jsou
Orgány KCHJgdtČ
Jaroslav Řezba

ochotni si ukrojit
ze svého soukromí pro druhé trochu času. Děkuji Pavlovi
Funkce
252 65 Tursko, K Erzu 83
Tisovskému
za avedení
webových stránek, členům výboru,
ostatním
Jméno
příjmení
724 ale
065i 284
Adresapříspěvků. Ráda bych oslovila
členům, za sepsání
některého z Vás, kdo je
chov.rada@jagdterrierclub.net
Telefonpřipravovat vydávání dalších čísel zpravodaje
Člen
schopen a ochoten
našeho
Jaroslav Kočárek
klubu, aby se E-mail
příhlásil redakční radě.
President
466 01úspěchy
Jablonec
nad Nisou,
Napro
Mýtině
Přeji Vám v novém roce osobní i chovatelské
a pevné
zdraví
Vás 8
Josef Soukup
602 568 889
i vaše
pejsky.
370
07 České
Budějovice, Bukovec 19
vycvikar@jagdterrierclub.net
Hana krpešová,
redaktorka
web.str.
602 174
941
Člen
president@jagdterrierclub.net
Ing. Dan Černý
Vicepresident
384 92 Kašperské Hory, Sušická 399
Petr Kalaš
731 530 345, 773 276 799
338 24 Břasy 1, Březina 102
poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
603 255 960
Revizní komise
vicepresident@jagdterrierclub.net
Předseda
Ekonom
Ladislav Kunc
Ing. Magdaléna Chytrová
330 27 Vejprnice, Sokolská 634
373 12 Borovany, Jílovice 138
603 898 422
728 345 947
revizor@jagdterrierclub.net
ekonom@jagdterrierclub.net
Člen
Poradce chovu pro uchovňování
Bořivoj Kučera
Ing. Dan Černý
417 57 Hrobčice, Razice 70
384 92 Kašperské Hory, Sušická 399
603 271 154
731 530 345, 773 276 799
borek.kucera@volny.cz
poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
Člen
Poradce chovu pro krytí
Petr Vostrý
Jaroslav Řezba
270 41 Slabce, Novosedly 4
252 65 Tursko, K Erzu 83
313 550 306
724 065 284
Redakce zpravodaje
poradce.kryti@jagdterrierclub.net
Redaktor
Výcvikář
Josef Šos
Jaroslav Kočárek
334 01 Přeštice, Zelená Hora 9
466 01 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině 8
377 980 909
602 568 889
josefsos@seznam.cz
vycvikar@jagdterrierclub.net
Redaktor
Matrikář
Ladislav Kunc
MVDr. Marek Pech
330 27 Vejprnice, Sokolská 634
391 75 Malšice 30
603 898 422
776 258 489
revizor@jagdterrierclub.net
Redakce webové prezentace
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Redaktor
Hana Krpešová
411 18 Budyně, Břeţany 93
602 349 495
h.krpesova@seznam.cz
Redaktor
Ing. Pavel Tisovský
507 45 Mladějov 64
777 662 609, 491 110 176
postmaster@jagdterrierclub.net

Vážení přátelé!
Výbor KchjgdČ přeje všem našim členům a příznivcům mnoho
pracovních i osobních úspěchů a hlavně štěstí a zdraví v roce 2010
přeje
Poděkování
Tímto příspěvkem bych rád poděkoval všem organizátorů m klubových
akcí. Vím kolik úsilí stojí zabezpečit a zdárně realizovat, jak klu bové
zkoušky, tak výstavy a chovné svody. Musím zde zmínit i organizátory
pracovních přípravných setkání potřebných pro zdárný výcvik
jagdteriéra. Tato záslužná činnost by nemohla být oceněna, kdyby
naproti tomu nestáli vůdci jagdteriérů, kteří své svěřenc e na tyto akce
připravují. I jim patří mé poděkování. Věřte, že pro pořadatele je
uspokojením, co nejvyšší počet startujících.
V roce 2010 se mění podmínky chovnosti a zkoušek pořádaných
klubem bude větší počet, proto přeji všem, kteří se organizace
klubových akcí v roce 2010 ujali, bezproblémovou přípravu a všem
startujícím, co nejlepší výsledky. Pevně věřím, že na konci roku budeme
všichni spokojeni.
Josef Soukup, president klubu
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Přátelé, kamarádi!
Dostává se Vám do rukou moje první číslo zpravodaje, které jsem pro Vás
připravila s láskou k jagdterriérům a s úctou ke všem lidem, kteří jsou
ochotni si ukrojit ze svého soukromí pro druhé trochu času. Děkuji Pavlovi
Tisovskému za vedení webových stránek, členům výboru, ale i ostatním
členům, za sepsání příspěvků. Ráda bych oslovila některého z Vás, kdo je
schopen a ochoten připravovat vydávání dalších čísel zpravodaje našeho
klubu, aby se příhlásil redakční radě.
Přeji Vám v novém roce osobní i chovatelské úspěchy a pevné zdraví pro Vás
i vaše pejsky.
Hana krpešová, redaktorka web.str.
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Klubové akce v roce 2009
Zápis za schůze výboru KCHJgdtČ ze dne 31. 1. 2009
Přítomni: J. Soukup, P. Kalaš, J. Kočárek, J. Řezba, Ing. D. Černý
Hosté: Ing. M. Chytrová, ing. P. Tisovský
Za revizní komisi: L. Kunc
Omluven: MVDr M. Pech
l) Zahájení
Přítomné přivítal Josef Soukup a přednesl program schůze.
2) Předání funkce ekonoma klubu
Na základě dohody předal funkci ekonoma klubu Petr Kalaš a převzala ji ing.
Magdalena Chytrová. Hlasováním byla kooptována do výboru klubu na dobu
určitou – do 7. 3. 2009.
Funkci ekonoma klubu převzala na základě fyzického předání a převzetí. O
předání a převzetí byl pořízen zápis.
3) Přijetí nových členů
Přihlášeno bylo 14 nových členů. Všichni byli přijati do Klubu chovatelů
jagdteriérů v Čechách.
4) Informace poradce chovu
Poradce chovu Jaroslav Řezba informoval výbor klubu o stavu chovných jedinců.
Konstatoval, ţe fotografie jsou někdy nezřetelné a navrhuje předloţit členské
schůzi
poţadavek na konání chovných svodů.Dále poradce předloţil výboru
dokumentaci z kontrol chovných jedinců a štěňat
a přednesl návrh na pokračování v kontrolách. Výbor souhlasí a pověřil poradce
dopracováním některých detailů do konání členské schůze.
5) Smlouva s ČMKJ
Josef Soukup předloţil smlouvu o spolupráci s ČMKJ. Výbor doporučil smlouvu
podepsat.
Dále výbor projednal podmínky, za kterých klub umoţní chov i nečlenům klubu.
Jedná se zejména o finanční vyrovnání s KCHJgdtČ. Za doporučení a uchovnění
jagdteriérů
výbor navrhuje tyto poplatky: Za uchovnění – 200,- Kč , za doporučení – 4000,Kč.
Výbor klubu navrhuje zvýšit členský příspěvek.
6) Kontroly vrhů a chovných jedinců
Ing. Tisovský je pověřen výborem klubu zveřejnit na internetu výsledky kontrol
chovných jedinců a kontrolovaných vrhů.
7) Příspěvek předsedy revizní komise

--56 --

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Předseda revizní komise převzal dokumentaci od poradce chovu a přislíbil
vyřešení stíţnosti pana Hornofa. Informoval výbor o revizi pokladny. Vznesl
připomínku k novému ekonomovi. Přislíbil urychlené vydání „Zpravodaje“.
Podpořil kontroly vrhů a chovných jedinců. Upozornil, ţe je třeba upřesnit
podmínky.
Schůzi ukončil Josef Soukup.
Zapsal: Josef Soukup

Zápis z členské schůze ze dne 7. 3. 2009 v Břeţanech
1. Schůzi zahájil president klubu J. Soukup. Přivítal účastníky a dal
hlasovat o tom, aby schůzi řídila paní Vladimíra Tichá. Schváleno
hlasováním.
2. Na schůzi bylo přítomno 45 členů a členská schůze souhlasí
s přítomností hostů.
3. Volba návrhové komise:
Navrţeni byli - Kočárek Jaroslav – přijímá
- Blecha Josef – nepřijímá
- Sypecký Václav – přijímá
- Salajková Simona – nepřijímá
- Ing. Černý Daniel – přijímá
Komise zvolena ve sloţení: Kočárek, Sypecký, Ing. Černý
4. Program členské schůze předloţený výborem byl schválen
hlasováním.
5. Volba ekonomky klubu. Navrţena byla ing. Chytrová Magdalena.
Protinávrh nebyl. Schválena hlasováním.
6. Ing. Chytrová poděkovala za důvěru a slíbila, ţe bude svědomitě
vykonávat svěřenou funkci. Seznámila členskou schůzi s návrhem
rozpočtu na rok 2010.
7. Byly přečteny zprávy presidenta klubu, ekonoma klubu, předsedy
revizní komise, poradců chovu a výcvikáře.
8. Předseda revizní komise přednesl dvě revizní zprávy stejného data,
ale rozdílného obsahu. Pouze jedna byla podepsána revizní komisí a
ekonomem klubu. Druhá zpráva byla podepsána pouze revizní komisí.
Předseda revizní komise nepravdivě informoval členskou schůzi o

přidělení dotace z ČMKJ.

9. Pan Šos Josef se dotazoval výboru, proč nebyla proplacena faktura za
„Zpravodaj“. Faktura bude proplacena po zaslání poţadovaných dokladů
tvůrcem „Zpravodaje“ panem Mrázkem.
10. Pan Soukup navrhuje zakoupení čtečky čipů pro poradce chovu.
Hlasováním bylo schváleno.
11. Pan Kunc navrhuje informovat dostupným způsobem členy klubu o
zahraničních cestách – např. Španělsko.
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12. Pan Kunc byl pověřen členskou schůzí prošetřením přidělení dotace
z ČMKJ. Hlasováním bylo schváleno.
13. Pan Šos Josef informoval členskou schůzi, ţe tvorba „Zpravodaje“ je
časově, obsahově a technicky náročná. Pan Šos řekl: „Jsem počítačový
analfabet, ale přesto chci setrvat v redakční radě společně s L.Kuncem.“ Dále
poděkoval paní Salajkové a MVDr. Pechovi za dodání
podkladů pro „Zpravodaj“.
14. Pan Vik informoval členskou schůzi o svém odstoupení z chovatelské
rady.
15. Předsedkyně chovatelské rady p. Kučerová informovala členskou
schůzi o odstoupení celé chovatelské rady.
16. Byla navrţena nová chovatelská rada ve sloţení: Řezba Jaroslav,
Kočárek Jaroslav a Ing. Černý Daniel. Hlasováním bylo schváleno.
17. Pan Sypecký navrhl minutou ticha uctít památku zesnulých členů.
President klubu vyhlásil minutu ticha.
18. Pan Kuneš popřál všem ţenám k MDŢ a navrhl prošetřit finanční
záleţitosti ohledně cesty do Španělska.
19. Pan Soušek navrhuje dovolit sedmého člena výboru (do výboru volit
členy jmenovitě). Hlasováním neschváleno.
20. Volba matrikáře klubu. Navrţen byl MVDr. Pech Marek. Protinávrh
nebyl. Hlasováním byl zvolen.
21. Návrh: Členové, kteří zaplatili členský poplatek opoţděně, tj. od 20.
2. 2009 do 6. 3. 2009, zaplatí klubu 100,- Kč zápisné a to nejpozději do
30. 4. 2009. Seznam těchto členů bude pouţit jako hromadná členská
přihláška.
22. Pan Řezba přednesl návrh doplněného zápisního řádu. Upřesnil
termín „dvě volné generace“, přednesl problém krytí feny pana Šose J. a
navrhl sledovat štěňata z tohoto vrhu. Podle pracovních a výstavních
výsledků rozhodne poradce o setrvání feny v chovu. Navrhl omezit
platnost doporučení ke krytí na jeden kalendářní rok. Vše bylo schváleno
hlasováním.
23. Pan Soukup přednesl návrh na sjednocení chovných podmínek pro
psa a fenu (vše podle psa). Hlasitost musí prokázat na klubové zkoušce.
Tyto podmínky jsou sjednoceny s MSKCHJGDt. Tyto podmínky jsou
platné od 1. 1. 2010. Hlasováním bylo schváleno.
24. Předseda návrhové komise přednesl členské schůzi návrh usnesení.
Hlasováním bylo schváleno.
25. Pan Benda Jaroslav opět napadl slovně presidenta klubu a jako jiţ
několikrát oznámil, ţe na ţádnou členskou schůzi jiţ nepojede.
26. Členská schůze hlasováním potvrdila do funkce člena revizní komise
pana Vostrého Petra, který opoţděnou platbou přestal být členem klubu,
ale podle usnesení doplatil zápisné.
27. Schůzi ukončil president klubu a popřál přítomným mnoho úspěchů
a šťastný návrat domů.
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Zpravodaj č. 1/2010
Zápis z výborové schůze KCHJgdtČ dne 4.4.2009

Zapsala: Ing. Chytrová Magdalena

Usnesení členské schůze

1. Členská schůze zvolila ekonomkou klubu ing. Magdalenu Chytrovou
2. Členská schůze schvaluje zprávu ekonoma klubu.
3. Členská schůze bere na vědomí zprávu: Presidenta, vycvikáře,
předsedy revizní komise a poradců chovu.
4. Členská schůze bere na vědomí cestu do Španělska.
5. Členská schůze schválila, ţe kaţdá další cesta musí být schválena
členskou nebo výborovou schůzí a musí být presentována v klubových
médiích.
6. Účel dotace prověří předseda RK.
7. Členská schůze schvaluje redakční radu ve sloţení: Šos Josef a Kunc
Ladislav.
8. Členská schůze schvaluje chovatelskou radu ve sloţení: Řezba
Jaroslav, ing. Černý Daniel a Kočárek Jaroslav.
9. Členská schůze schvaluje dle listu l – 2 – 3 podepsaných
presidentem, vicepresidentem a ekonomem klubu jako hromadnou
přihlášku. Všichni, kteří zaplatili do 7. 3. 2009 musí do 30. 4. 2009
doplatit zápisné 100,- Kč.
10. Členská schůze potvrzuje pana Vostrého Petra do funkce RK.
11. Chovné podmínky budou pro psa i fenu stejné, podle chovných
podmínek psa. Hlasitost musí prokázat na klubových zkouškách (ZV, LZ,
HZ, PZ, VZ). Známka minimálně 3. Vypouští se věta – doloţení RTG
snímek o absenci zubů. Sjednotí se podmínky s MSKCHJGDTČ.
12. Členská schůze schvaluje členský příspěvek ve výši 300,- Kč od 1. 1.
2010.
13. Členská schůze schvaluje smlouvu o umoţnění chovu nečlenům
klubu za poplatek. Poplatek za uchovnění 200,- Kč a za doporučení
2000,-Kč.
14. Členská schůze schvaluje doplnění Organizačního řádu ( Chovatelský
a zápisní řád) v předloţené podobě. Schvaluje platnost doporučení ke
krytí na jeden kalendářní rok.
15. Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2010.
16. Členská schůze pověřuje presidenta projednáním finančních nároků
slovenských rozhodčích a zajištěním rozhodčích na klubovou výstavu.
17. Plemenitba se povoluje na dvě volné generace, tj. na prapra, tedy
třetí svislý sloupec rodokmenu.
18. Členská schůze souhlasí s vyuţitím chovu při splnění podmínek, viz.
Příspěvek, a pověřuje poradce chovu dalším sledováním případu.
19. Příští členská schůze se bude konat první sobotu v březnu 2010
v Českých Budějovicích.
20. Matrikářem zvolen MVDr. Pech Marek.
Za návrhovou komisi: Kočárek, Sypecký, Černý
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Přítomni: J.Soukup, P.Kalaš, J.Řezba, Ing.Magdaléna Chytrová, Ing.Dan Černý,
J.Kočárek
Omluven: MVDr.Marek Pech
Za revizní komisi: L.Kunc
Hosté : H.Krpešová, J.Šos
1. Zahájení a přijetí nových členů
2. Výstavy na rok 2010 – předběţné určení místa a termínu/KV Břeţanyn.O.
30.5, SV Pištín 9.10./ - zajistí H.Krpešová a J.Soukup
3. Projednání usnesení členské schůze
4. Aktualizace web. stránek klubu – zveřejnit stanovy, organizační řád,seznam
členů, seznam chovných fen a doplnit i rodokmeny chov.psů, viditelně upozornit
na termín placení čl.poplatků a poplatku 100 Kč /nově od 1.4.2009/
zadoporučení ke krytí-jinak nebude vystaveno
Hanlivé a uráţlivé články nebudou zde uveřejňovány.
5. Termín klubové výstavy je 16.5.2009 ve Slabcích a posuzovat bude p.Tichá.
J.Soukup toto dá na vědomí p.Antalíkovi.
6. Termín další členské schůze je stanoven na 6.3.2010 v Češnovicích.
7. Výbor dává redakční radě termín do 4.5.2009, aby vypracovala
cenovou nabídku na tvorbu klubového zpravodaje v kvalitě slovenského
zpravodaje.
8. Výcvikář bere na vědomí připravit teritoria pro konání klubových
zkoušek v roce 2010. Bude se věnovat získání rozhodčích pro tyto akce, kteří
budou schopni kvalitně posoudit práci, hlavně hlasitost, jagdterriérů.
9. Zpráva poradců chovu- problém s neplatiči poplatků za krytí- nevydá ho,
dokud nebude zaplaceno a částka 100 Kč připadá poradcům na výdaje
/poštovné, telefon/. Dát na vědomí doporučeným dopisem p.Hornofovi, kde je
stanoveno zaplacení kontroly vrhu.
10. Ten člen klubu, který nebude dodrţovat organizační řád se vystavuje se
pokutě 500 Kč/ viz organizační řád/.
11. Chovatelská rada se bude scházet 3x ročně a to vţdy na chovném svodu.
Moţnost delegovat její členy na výstavy a vrcholné zkoušky-cestovné bude
zaplaceno aţ po zaslání příspěvku do klubových medií.
12. P.Šos předá neprodleně do 30.4.2009 poradci chovu adresy majitelů štěňat,
které je potřeba sledovat z usnesení členské schůze a po jejich kontrole, kdy
nebudou shledány závaţné nedostatky, bude moţno vydat doporučení ke krytí a
p.Řezba dá toto na vědomí členské schůzi a ČMKJ/plemenné knize/ a celá věc
bude uzavřena.
13. Členové výboru odhlasovali, ţe doporučení ke krytí na fenu Gala
Z Luţanské hory bude vystaveno aţ po kontrole všech štěňat poradcem chovu.
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14. Předsedovi revizní komise byly předloţeny doklady o přijetí dotací pro klub
od ČMMJ a ČMKJ/. Částka 13 000 Kč byla jako dotace speciálně určena na
Španělsko a částka 13 070 Kč byla určena klubu.
15. Výbor pověřil poradce chovu p. Řezbu zakoupením čtečky čipů.
Čtečka bude v jeho drţení.
Schůzi výboru ukončil J.Soukup.
Zapsala: H.Krpešová

Zápis z výborové schůze KCHJgdtČ dne 16.8.2009
Přítomni: J.Soukup, P.Kalaš, J.Řezba, Ing.Magdaléna Chytrová, J.Kočárek
Omluven: Ing. Daniel Černý
Za revizní komisi: L.Kunc
Hosté : H.Krpešová, J.Šos
1. Zahájení a přijetí nových členů
L.Pařil,Z.Šaněk,B.Kovář,V.Brabenec,S.Vachta,J.Jílek
2. Výcvikář- přednesl plán klubových zkoušek na rok 2010- doplnění a bude
uveden na stránkách klubu/ nutnost uvedení na webu termínu uzávěrky/.Dále
vytvoří databázi rozhodčích, kteří jsou členy klubu.
3. Zpráva poradce J.Řezby: nutnost vytvoření stupnice hrubosti srsti, seznámení
s prvním případem/zatím neprokázáno/onemocnění očí PRA. Fena p. Kopáčka
bude vyšetřena u očního specialisty pro ověření, zda není ona původcem. Zda
bude výsledek negativní bude jí vydáno doporučení ke krytí. Výbor připraví pro
členskou schůzi zprávu o tomto onemocnění a navrhne řešení pro diagnostiku
a prověřování chovných jedinců.
4. Zpráva ekonomky: vyúčtování klubové výstavy, řešení dotací pro členy klubu
za účast na klubových akcích/ do 15.11.mohou ţádat a do konce roku bude
rozděleno 10.000 Kč, podle počtu ţádostí a to max. do výše startovného/.
V příštím roce budou dotovány pouze akce na mezinárodní úrovni, kdy jedinec
reprezentuje český klub.
5. Zpráva revizní komise: p.Hornof klubu stále dluţí 700 Kč za přestupek proti
organizačnímu řádu, kdy zatajil skutečnost v hlášení vrhu poradci chovu/ p.Šos
navrhl , ţe s ním osobně vyřeší situaci/.
6. Zpravodaj – přednesen návrh na výrobu zpravodaje od p.Šosa/ výrobce
p.Mrázek, cena 50 Kč + 3 Kč za barevnou stránku/. H.Krpešová připraví další
dvě nabídky na výrobu zpravodaje.
7. Prezident J.Soukup vypracuje a zašle Evropskému klubu pravdivé Informace
aúdaje o Českém klubu.
Schůzi výboru ukončil J.Soukup.
Zapsala: H.Krpešová
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Klubová výstava - Slabce 16.5.2009
Třída

Pes / fena

Majitel

Chovatel

Psi

mladých CAJC

Cit Z Chrástecké
hájovny

Komárek
Zdeněk

Kofroň Vlast.

mezitřída CAC

Erik Black Killer

Červený
Tomáš

Hornof Martin

otevřená CAC

Erik Svatoborský lovec

Paroubek
Přemysl

Paroubek
Přemysl

pracovní CAC

Body Z království

Holub Ladislav Holub Ladislav

Klubový vítěz
2009

BODY Z KRÁLOVSTVÍ

Holub Ladislav Holub Ladislav

Feny mladých CAJC

Bára Z Bohuslavic

Valentin
Martin

MVDr. Vodička
Milan

Fabeš Luděk

Šoulák Pet

mezitřída CAC

Afra Hybrálecký lovec

otevřená CAC

Titul nezadán!

pracovní CAC

Ara Z Chrástecké
hájovny

Černý Radek

Kofroň Vlastimil

Klubový vítěz
2009

ARA Z CHRÁSTECKÉ
HÁJOVNY

Černý Radek

Kofroň Vlastimil

CIT Z CHRÁSTECKÉ
HÁJOVNY

Komárek
Zdeněk

Kofroň Vlast.

Titul BOB

Zpravodaj č. 1/2010
pracovní CAC

Gusto Z
Brníkovského
udolí

vítězů, Vítěz speciální výstavy
2009

Erik
Svatoborský
lovec

Paroubek
Přemysl

Cita Od
Podrouţské
hráze

Kronus Marek Přibík Jan

Gara Z
Jeleňáku

Brůna Václav

Liška
Pavel

Feny mladých CAJC
mezitřída CAC

Psi

Pes / fena

Majitel

Chovatel

mladých CAJC

Fery Black
Killer

Fišer Josef
Ing.

Hornof
Martin

mezitřída CAC

Hero Z
Brníkovského
udolí

Kolomazník
Miroslav

Spěvák
Miloš

otevřená CAC

Edar Merom

Měrka
Roman

Měrka
Roman
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Spěvák
Miloš
Paroubek
Přemysl

otevřená CAC

Wudy Kareke

Kopáček
Luboš

Kec Karel

pracovní CAC

Lexa Z Vranína

Hauptvogel
Pavel

Bartoněk
Jan
MVDr.

Inta Zo
Skalickej

Němeček
Martin

Šlesár
František

FERY BLACK
KILLER

Fišer Josef
Ing.

Hornof
Martin

vítězů, Vítěz speciální výstavy
2009

Titul BOB

Speciální výstava – Razice 20.9.2009
Třída

Vaněk Milan
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Postřehy výcvikáře:
Výstava proběhla v neděli 20.9. v Razicích u Bíliny za hezkého počasí.
Prihlášeno bylo 58 psů a fen, jedna fena nebyla předvedena.
Organizace byla na velmi dobré úrovni a vše po malém zdrţení na začátku
proběhlo bez problémů.
Posuzovala paní Olga Hrabáková a vše bedlivě pozoroval a zapisoval poradce
Jarda Řezba.
Sledoval jsem kaţdou skupinu a doplňoval si tajenku. Mám jiţ tabulky
některých jedinců , a tak jsem si dával dohromady exteriér a práci.
Jako člen chovatelské rady, který sleduje především tu pracovní část se snaţím
hledat a nacházet propojení krásy a pohybu.
Musím říci, ţe jsem byl mile překvapen , co výborných ocenění bylo uděleno.
Paní Hrabáková posuzovala velmi pečlivě a dávala si dostatek času na
rozhodnutí, neţ vydala ocenění.
Podle nového standardu, kdy obvod hrudníku nesmí přesáhnout výšku o 12
cm, zcela neoficiálně proběhlo měření všech předvedených jedinců a poradce
udělá přehled o výsledku.
Celkovým vítězem se stal FERY Black Killer, majitel ing. Fišer Josef a nutno říci,
ţe byl opravdu ten nej, nej. Tak se nesl i názor korony!
Problém, který výstava odhalila, bylo zjištění chudochruposti /chybějící řezák/
u pěti fen. Jedná o se o dva chovy a je nyní potřeba prověřit rodiče a potomky z
minulých vrhů. Zcela nedávno byl zjištěn podobný nedostatek u feny, která jiţ
prošla několika výstavami, i klubovou, a absence zubu nebyla zjištěna. Další věc,
která pravděpodobně souvisí s přehlédnutím chudochruposti ze stran
posuzovatele na výstavě je to, ţe jeden člověk, který má posoudit 60 psů je jiţ v
druhé polovině unaven a můţe dojít k chybě. Proto by bylo dobré pro další
klubovou výstavu přizvat dvě osoby a vytvořit dva kruhy. Snad to finanční
moţnosti klubu dovolí, vţdyť nám jde o JAGOŠE, o souhru exteriéru a práce.
Závěrem chci poděkovat pořadatelům za uspořádání výstavy, za perfektní
servis pro účastníky - občerstvení , prostředí a pohodu.

Zpravodaj č. 1/2010
MVDr. Petr Zeman.
Ráno bylo slunečné počasí a po dlouho trvajících deštích bylo jako v prádelně.
Vrchní rozhodčí František Ţabka, rozhodčí ing. Rudolf Nejedlý, Jaroslav Kočárek
a čekatel Václav Špiroh v 9:00 zahájili zkoušky. Po kontrole tetovacích čísel jsme
se vydali do revíru. Počasí nám přálo pouze do 13 hodin, ale přes déšť jsme
zkoušky přivedli do finále do 15 hodin. I kdyţ mokrý podklad drţel velmi dobře
barvu, někteří psi šli jako by to viděli poprvé. Moţná přetrénování nebo špatný
den!
K výsledkům práce jagdteriérů: Cora Od Turova předvedla práci na barvě
známkou 2 a díky tomu s počtem bodů 199 celkově s výsledkem zkoušek ve
druhé ceně - třetí místo, Jenny Z Břeţanských strání pokazila slídění zn. 2, počet
bodů 230 a tím i s výsledkem ve druhé ceně - druhé místo. Vítězem a titul CACT
byla Jessie Z Břeţanských strání s plným počtem bodů 237, se známkou 3 při
odloţení, kdy byla uvázána. Velikou radost mi udělalo, ţe všechny tři jagošky
prokázaly hlasitost známkou 4, předvedly perfektní poslušnost a ovladatelnost.
Nikdo nepodal protest a zkoušky proběhly v klidné a přátelské atmosféře.
Rád bych se ještě vrátil k celkové vítězce Jessie, která se svým vůdcem
předvedla vynikající práci, soulad během celé doby zkoušek, prostorně slídila
pod flintou, reagovala na vůdce, nalezenou stopu hlasitě sledovala a naháněla
také hlasitě. Byla to radost pozorovat! Jen více takové práce!
Lovu, lesu a jagošům zdar!

Jaroslav Kočárek, výcvikář KCHJgdtČ

Jaroslav Kočárek, výcvikář KCHJgdtČ

Klubové lesní zkoušky na Malé Skále 2009
Dne 11.7.2009 proběhly na Malé Skále klubové lesní zkoušky, které byly
otevřené pro malá plemena podle ZŘ pro jezevčíky a slídiče. Původně bylo
přihlášeno 8 jedinců, ale na poslední chvíli 2 odpadli a na start jich přišlo pouze
6, kdy 3 byli jagdteriéři, 1 borderterier, 1 irský terier a 1 labrador. Jagdterieři:
feny Cora od Turova, vůdce Jaroslav Schippl, Jessie Z Břeţanských strání, maj.
Jan Kocourek a vůdce Luboš Vodolan a Jenny Z Břeţanských strání, vůdce
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Všestranné zkoušky-Memoriál Dr.Fr.Stehlíka
Ve dnech 26.-27.9.2009 proběhly všestranné zkoušky v krásném prostředí
okolí Horního Slavkova, v sousedství jelení a dančí obory. Škoda, ţe je jen málo
jagdteriérů a jejich vůdců, kteří jsou schopni se této akce zúčastnit. Dovolte mi,
abych poděkovala všem, kdo se podílel na přípravě psů i organizaci zkoušek.
A zde jsou výsledky těch, kteří zkoušky dokončili:
1.místo: Body Z království, I.cena/365b/ CACIT,CACT vůdce L. Holub
2.místo: Mars Z Vranína, I.cena/347b/ vůdce MVDr.Jan Bartoňek
3.místo: Brix Z Pištínského remízu, I.cena/333 b/ vůdce Jan Vávra
4.místo: Jeff Z Břeţanských strání, II.cena /331b/ vůdce Vlast.Feikl
5.místo: Uly Z Voldušského vrchu, II.cena /317b/ vůdce Vratisl.Kanta
H.K., redakce

Zpravodaj č. 1/2010

KHZ na Březině 17. a 18. 10. 2009
Je sobotní ráno, drobně sněţí a myslivci se svými čtyřnohými přáteli různých
plemen se scházejí u zámku na Březině. Po raním občerstvení, prezentaci a
kontrole dokladů, zde začnou Honičské zkoušky pro teriéry a jezevčíky.
Tyto sloţité zkoušky jsou dvoudenní a tak právě sobotní den se bude
odehrávat v honitbě pana Zdeňka Sternberga - polesí Skřeţ a druhý den v
honitbě Jerome Colloredo Mannsfelda - lesní správa Zbiroh.
Zkoušky pořádá Klub chovatelů jagdterrierů v Čechách ve spolupráci s OMS
Rokycany. Pro plemeno jagdterrier jde o klubovou soutěţ se zadáváním titulů klubový vítěz HZ a CACT pro jagdterriera, titul res. CACT můţe získat jagdterrier
druhý v pořadí. Zkoušky jsou však přístupné i jiným plemenům loveckých psů,
avšak bez nároků na tituly ( řádné zkoušky ČMMJ, OMS ).
Mít lovecky upotřebitelného psa je dnes nejen povinností a nutností pro výkon
práva myslivosti, ale i zájem samotných chovatelů. Dobře vycvičený pes,
specializovaný pro určité pracovní výkony, pomůţe lovci k loveckým úspěchům a
sníţí ztráty , které vzniknou všude tam, kde se nedohledá postřelená zvěř.
Chovatelé také mohou po zdárném sloţení zkoušky z lovecké upotřebitelnosti
poţádat Ministerstvo zemědělství o dotace na zkoušky. Jedná se zde však pouze
o národní plemena loveckých psů. Proto se někteří z nich zúčastnili o uplynulém
víkendu 17.-18.10.2009 náročných honičských zkoušek.
První den byl vyhrazen společné naháňce, kde zkušený tým rozhodčích ve
sloţení Petr Kalaš, Jaroslav Řezba a Jiří Netušil posuzovali práci šesti
přihlášených pejsků především na disciplínách hledání, nahánění, hlasitost,
poslušnost, vytrvalost, orientace, odloţení a chování po výstřelu.
Druhý den byl zaměřen na dosled černé zvěře na uměle zaloţené šlapané a
současně pobarvené stopě, a ochota k práci na černou zvěř, v kynologii známo
jako obůrka.
Po oba dva dny panovalo proměnlivé počasí, chvilku sněţilo, chvilku
poprchávalo, ale i tak mohu konstatovat ţe všichni účastníci zkoušek vše zvládli.
Úspěšným sloţením honičských zkoušek se čtyřnozí kamarádi stanou lovecky
upotřebitelní pro náročný lov a dosled černé zvěře. Pejskové i jejich vůdci tak
mohli být spokojeni.
Tři pejskové obstáli v I. ceně, dva obstáli v II.ceně, a jeden pejsek ve III.
ceně. Titul CACT získal jagdterrier BRIX z Pištínského remízu s vůdcem
Janem Vávrou. Z ostatních plemen byla v I. ceně fenka jezevčíka drsnosrstého
trpasličího XSARA Citronek Valentina, s vůdcem Kateřinou Benediktovou.
O bezproblémový průběh zkoušek se postaral také pan ing. Václav Suda,
správce majetku Zdeňka Sternberga, klub chovatelů jagdterrierů v Čechách, J.
C. M. lesní správa Zbiroh a OMS Rokycany.
Nám nezbývá neţ-li popřát všem, aby se v tak dobré atmosféře která panovala
o uplynulém víkendu na Březině i nadále lidé setkávali a to nejen na
kynologických akcí.

Petr Kalaš
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Mezinárodní norování Slovensko
Ve dnech 21.a22. června se uskutečnily mezinárodní klubové zkoušky
Slovenského klubu chovatelů jagdterier.
Letošní akce byla velmi náročná pro členy našeho klubu, jelikoţ zkoušky byly
pořádány na východě Slovenska. Sobotní slavnosní zahájení provedl prezident
klubu MVDr. Dušan Antalík a přivítal účastníky z Itálie, Polska, Ruska, Slovenska
a Čech a Moravy. Zároven poţádal všechny přítomné, aby minutou ticha uctili
památku právě zesnulého čestného předsedy slovenského klubu, pana Joţky
Cerného. I kdyţ se počasí v sobotu nevydařilo, nálada mezi účastniky byla jako
vţdy vynikající. Vítězem se stala fenka Maxa z Triblaviny, nejstaršího účastníka
pana Pechy. Jako třetí se umístil člen našeho klubu Jirka Kníţek a i ostatní
členove našeho klubu mezi 84 soutěţícími nezklamali.
Výsledky soutěţe :

Další účastníci:
Kelly Z Kondratických lesů, I.cena, Mirosl.Bican
Nino de Tierra Cid, III.cena, Josef Soukup

Mezinárodní norování ve Vinohradech n.V.

Ve dnech 18.-19.7.2009 se devět zástupců našeho klubu zúčastnilo
kontaktního norování na Slovensku. Josef Liska s Artem Z Bohuslavic / 0,58 ZP,
1,03 V/, Jirka Dvořák s Ikarem Z Březiňáku/ 1,33 ZP, 1,03 MM/, Martin Hornof
s Garem Svojnický ranč /0,20 PP, 0,35 MM/ , Simona Salajková s Dinou Black
Killer/ZP, 0,52 hlava/, Tomáš Červený s Erikem Black Killer/0,58 MM, 1,15
H/,Miloš Spěvák s Cleou Black Killer/neobs, 0,49 ZP/, Láďa Krpeš s Indy
Z Břeţanských strání/O,35 PP, 0,56 bok/, Pavel Hauptfogel s Argem
Z Navaráku/1,43 PP, 1,47 V/ a Václav Šavlík s Moly Od Staré vsi/neobs., 4,09 V/
a Irem Od Staré vsi.
Ir Od Staré vsi jako jediný z této skupiny s výsledky 1,20 V a 1,11
V získal titul CACIT.

-- 18
19 -

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
14.
15.

Maxa z Triblaviny
Pecha Václav
Ula z Raslavic
Tomko Tomáš
Fia z Jarné
Kníţek Jiří
Bora von Libitz
Bartko Jaroslav
Ila od Kunšovské bašty Dostál Pavel
Rokovari Vadas
Bohun Karel
Cliff Sulinská skala
Šos Miroslav
Gaston Svojnický ranč Friedek Pavel
Axa Petkov
Kováč Petr
Dina Bleck Killer
Salajková Simona
Hary z Luţanské Hory Šos Joef
Art z Bohuslavic
Liska Josef

O,41V 1.kolo
O,26Hr.2.kolo
O,52V 1.kolo
O,5O V 2.kolo
O,56V 1.kolo
O,45V 2.kolo
1,O6V 1.kolo
O,47Hr.2.kolo
1,2OV 1.kolo O,49V 2.kolo
1,O4V 1.kolo
1,1OV 2.kolo
1,22V 1.kolo
O,58V 2.kolo
2,22V 1.kolo O,4OHr.2.kolo
O,51Hr. 1.kolo 1,52V 2.kolo
2,45V 1.kolo
1,2O V 2.kolo
1,33V 1.kolo 1,56V 2.kolo
O,39 PP 1.kolo O,31PP2.kolo

Omlouvám se ostatním našim členům, za nezveřejnění jejich výsledků, neboť
nás čekala skoro osmiset kilometrová cesta a nečekali jsme na celkové vyhlášení
výsledků.
S pozdravem J. Šos.
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Kontroly vrhů v roce 2009
1. Dne 18.4.2009 v Zelené hoře u p. Josefa Šose a v přilehlém okolí byla
provedena kontrola vrhu po feně Gala z Luţanské hory. Tato kontrola byla
schválena členskou schůzí ze 7.3.2009 v Břeţanech nad Ohří. Na této kontrole
bylo zkontrolováno 5 jedinců, z toho 3 psi a 2 feny. Nebyly zjištěny váţné
vrozené vady u předvedených jedinců, jen u psa jménem Kuro ČLP/18309 byl
zjištěn částečně zkříţený skus, ale vzhledem k věku psa bude rozhodující stav,
který se zjistí na výstavě. Druhý pes Kent ČLP/18306 je drobnější kostry, jinak
ostatní jedinci odpovídali vzhledem k věku standardu našeho plemene. Odjíţděl
jsem z domova v 16hod a domů jsem přijel 21.45hod, ujetá vzdálenost činila
315km. Kontrolu dalšího jedince jménem Kord ČLP/18308 jsme provedli v rámci
Zkoušek vloh konaných 2.5.2009 ve Volduchách. Tento jedinec odpovídal
průměrnému standardu našeho plemene bez váţnějších vad. Co se týče
pracovní stránky, měl jsem moţnost tohoto psa posuzovat ve skupině a
případnou hlasitost, kterou by prokázal na těchto zkouškách, bych mu počítal za
splněnou při případném uchovnění. Bohuţel tento jedinec neprojevil ţádné vlohy
ač měl dostatek příleţitostí a vůdce po disciplíně slídění odstoupil. Myslím si, ţe
tento pes musí dospět, aby byl schopen prokázat určité vlohy. Zatím je hodně
vázaný na svého pána, od kterého se nedokázal vzdálit na větší vzdálenost a
samostatně pracovat po vlivem vůdce. Kontrolu provedli p. Kalaš, p. Řezba a
přítomni na ZV v naší skupině byli paní Kecová a p. Ferjentsik.
2. Dne 21.8.2008 v 17:45 hod byla provedena kontrola chovných jedinců v
Modřejovicích č.p. 67 u pana Lubomíra Staňka. Kontrolován byl pes U Olaf z
Jedlové, ČLP/15728 a fena Brenda z Jablonských Lazov, ČLP/16601. Kontrola
proběhla bez závad, oba jedinci byli ve slabší kondici a zaslouţili by lepší péči,
coţ je vidět na fotografiích. Kontrolu provedl p. Kalaš a p. Řezba. V zastoupení
majitele p. Staňka byla paní Smaţilová.
3. Dne 21.8.2008 v 18:30 hod proběhla kontrola vrhu ve Skřivani u chovatele
p. Hornofa, chovná stanice Black Killer, kde se feně Cula Black Killer,
ČLP/17169, narodilo 6 štěňat, z toho 3 psi a 3 feny. Kotrolou se zjistilo, ţe 3 psi
a 2 feny mají bílé znaky na hrudi a v hlášení vrhu tato informace nebyla
zapsána. Úhrada nákladů na kontrolu vrhu byla vyúčtována p. Hornofovi.
Úhrada dosud na účet KCHJgdtČ nepřišla. Fena i vrh byl v pořádku bez závad.
Kontroly se zúčastnili p. Salajková, p. Kalaš a p. Řezba.
4. Kontrola vrhu provedena 19.8.2008 v Ostrově u Stříbra v 18:15 hod.
Chovná stanice z Alblova dvora. Fena Carmen od Hradu Homberka ČLP/16185.
Stav 5 psů a 3 feny odpovídá s hlášením vrhu, vše v pořádku. Kontrolu provedli
Petr Kalaš a Jaroslav Řezba. Chovatel Václav Albl.

Horoměřice 22.11.2009
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Zápis schůze chovatelské rady klubu
Zahájení schůze bylo v 17. 30 hodin v Horoměřicích. Pan Jaroslav
Kočárek přednesl zprávu o pracovních výsledcích jedinců našeho klubu.
Zpráva se týkala hodnocení klubových zkoušek s vyhodnocením tabulek
ze zkoušek, které byly pořádány jinými subjekty. Hodnocení bylo
zaměřeno na hlasitost a na způsob hodnocení jednotlivých disciplín.
Pan ing Daniel Černý informoval o počtech nově registrovaných
chovných jedinců a o počtech jedinců, kterým končí v letošním roce
chovnost. Dále upozornil na nutnost podpořit chovatele při importu
nových jedinců z důvodů rozšíření chovatelské základny.
Jaroslav Řezba předloţil výsledky svodů mladých psů a z klubových
výstav. Při zpracovávání těchto podkladů jsem se zaměřoval na srst,
absenci zubů a moţné anomálie, které by byly neţádoucí v našem
chovu. Tyto informace jsou převzaty z 300 posudkových tabulek svodů
mladých psů, které je nutné registrovat a zveřejňovat, aby chovatelé
měli moţnost výběru chovného páru při dalším krytí.
Výsledky: počet tabulek z jarního svodu mladých psů 299, bylo 165
jedinců hodnoceno bez vad a
134 jedinců mělo vady, které se týkaly srsti a zubů, do tohoto počtu
jsem započítal i jedince s výraznými znaky hrubé srsti.
Výsledky: Mety od Dyje-podkus, o.Invar Odreka+m.Irča od Dyje
Cedra od Lišáku- P1, o.Cliff+m.Cira z Měčínské hory
Zigo z Bítovského lomu-P1, o.Ir od Staré vsi+m.Zora z Touškovských
polí
Linda od Dyje-předkus, o. Irík Odreka+m.Ora Alumínium
Bryxa z Romanovských skal-nepravidelný zkus, o.Chvat z Končínské
stráně+m.Giran z Hradska Liska.
Giro z Raduňských lesů-2xI3, o.Irík Odreka+m.Dara od Zakstoru
Hasan pod Přimdou-kleště, o.Ady z Liščí paseky+m.Asta pod Přimdou
Part ze Super Harému-předkus, o.Orin z Jedlové+m.Aba z Pařezové
chaloupky
Gita z Bohdalecké skály-předkus, o,Chyt z Nadkoutí+m.Falca Bohemia
Pebat
Juli z Nových Haltýřů-M3,P4, o.Pajt z Těšanské Bělinky+m.Ura od
Kášovky
Tesy od Seňovské paseky-P1, o.Blesk Svojnický ranč+m.Chira
z Čerchovky
Ajša od Feryho-kleště, o.Pajk z Těšenské Bělinky+m.Cita Kyfru

21 -- 22

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Don z Osového-předkus, o.Pajk z Těšanské bělinky+m.Frita
z Holoubkova dvora
Max od Staré vsi-P4, o.Irík Odreka+m.Kery Alumínium
Mona od Staré vsi-P3, o.Irík Odreka+m.Kery Alumínium
Ajka z Vackova lesa-nepravidelný, o.U Argo z Řezbova dvora+m.Iva od
Slámy
Cid z Jarčina Paseky-nepravidelný+M3, o.neuveden+Ira z Voldušského
vrchu
Fox Dračí kámen-P2+M3 ,o.Gaston Svojnický ranč+m.Dora Dračí kámen
Čula z Jarčino Paseky2xP4, o.Čak z Měčínské hory+m.Ira z Voldušského
vrchu
Ben z Romanovských skal-P4, o.Chvat z Končínské stráně+m.Gira
z Hradska-Liska
Dryna Gamin-2xP4, o.Art z Horákova ţlebu+m.Ţina
Aron Hydrálecký lovec-P1, o.Oryx Alumínium+m.Dyta Dračí kámen
Bono od Královny lesa-P1, o.Goro Vakuc+m.Kesa z Burďáku
Jeta z Vranína-2xP2+PxM3, o.Brit z Horákova ţlebu+m.Dona z Vranína
Car Gamin-nepravidelný, o.Taras Gamin+m.Ţina
Cir Gamin-předkus, o.Taras Gamin+m.Ţina
Car z Branišova-nepravidelný, o.Cliff+m.Wera Gamin
Asta z Medlovska-kleště, o.Car od Třívrché borovice+m.Chyta
z Holoubkova dvora
Fifina z Matulkova hájenství-kleště, o.Oran z Jedlové+m.Alisa od
Bílského potoka
Gery z Řezbova dvora-P1, o.Sati z Voldušského vrchu+m.Dora
z Řezbova dvora
Jany z Vršin-I2, o.Tor Skotm+m.Chyna od Jahodové louky
Agi z Bejšova-kleště, o.Oryx Alumínium+m.Brita z Jarčino paseky
Bony-neuplný+ klešťový,o.Cupko spod Šluchty+m.Arina z Pickova háje
Ajax z Šubrtova chovu-P2+M3+Kryptorchismus, o.Chyt
z Nadkoutí+m.Eny Dračí kámen
Ex Black Killer-Kryptorchismus, o.Blesk Svojnický ranč+m.Ali Black Killer
Další problém, který řešila chovatelská rada, byl výskyt glaukomu u Atily
z Karoliny doliny. V tomto problému byl postup chovatelské rady takový.
Byla dočasně pozastavena chovnost rodičům Cliffovi a Wudy Kareke.
Majitelé byli vyzváni, aby nechali své svěřence vyšetřit na toto
onemocnění. Oba majitelé se k tomuto problému postavili čelem a
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nechali odebrat vzorky, které ošetřující lékaři poslali k rozboru. Rodiče
nemocného psa byli vyšetřeni a výsledky, které jsme dostali, nepotvrdili
genetickou dispozici k této nemoci. Vzorky otce nemocného psa
zkoumali ve speciální laboratoři na Slovensku, která se specializuje na
toto onemocnění a výsledek, který jsem dostal, byl negativní. Majiteli
tohoto psa jsem poslal dopis, který tohoto jedince zařazuje zpět do
chovu.
U matky nedošlo k vyšetření ve specializované laboratoři a tak jsme se
s majitelem dohodli, aby fenu, která měla poslední krytí uţ nenakryl.
Moc si váţím přístupu obou našich členů, kteří pochopili váţnost situace
a tím jím děkuji nejen za sebe ale za celý náš chov.
Výstava Slabce 16.5.2009
Bohuţel jsem nebyl na této výstavě přítomen a tak mám k dispozici
pouze výstavní posudky a poznámky které si dělal ing Černý. Nemohl
jsem se dostavit, protoţe termín výstavy byl posunut a já jsem byl
delegován na zkoušky psů.
Psů:17x,V-6x,VD-7x,D-3x a vyloučen 1x.
Fen:22x V-8x,VD-11,D-3x,
29 jedinců má úplný chrup a neuplný chrup 1xM3-3x,2xM3-6x,2xP2-1x,
Výstava Razice 20.9.2009
Byla to pro mě první moţnost získat vzorek z našeho chovu, který by
odpovídal poţadavkům Euroklubu, potaţmo standardu našeho plemene.
Tyto poţadavky jsem si zjišťoval na výstavě Euroklubu v Rakousku.
Posuzování na této výstavě se zaměřovalo hlavně na obvody hrudníků,
zuby,srst a pálení. Euroklub nechce pouštět do chovu jedince bez znaků
(pálení), takţe tmaví jedinci jim vadí a čelenkové jedince pouštějí do
chovu jako standardní.
Obvod hrudníku:Psi 25 jedinců,11xOK,3x1cm nad,6x2cm nad,2x3cm
nad,2x4cm nad,1x6cm nad limit.
Feny 27 jedinců 15xOK,7x1cm nad,4x3cm nad,1x4cm nad
limit.
Z tohoto výsledku je vidět ţe jedinci, kteří mají 1cm nad limit nemusíme
brát jako tragédii, ten centimetr můţe být nádech nebo výdech psa.
Tak, ţe 16 jedinců nesplňuje poţadavky standardu z 52 měřených,
přesto musíme tento problém hlídat. Pro zajímavost jeden extrém Erik
Svatoborský Lovec měl 6cm nad míru, ale pes byl v tzv. blahobytné
kondici a to svědčí o péči, kterou tento pes dostává.
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Zuby:3x absence 1xM3,6x absence 2xM3,1x klešťový zkus,5x absence
I. Výsledky jsou zveřejněny v jiném článku, který hodnotí výstavu
v Razicích. Na této výstavě se vyskytl u jednoho jedince nadpočetný
zub, tento problém jsme řešili na chovatelské radě a doporučujeme
tento problém pouze sledovat a rozhodnutí projednáme na členské
schůzi. V jiných klubech, ve kterých se tento problém vyskytl tak to
nepovaţují za vadu, ale pouze ho evidují.
Závěr:Pan Jaroslav Kočárek vyhodnotí a zveřejní výsledky zkoušek se
zaměřením na hlasitost, dále zpracuje výsledky pracovního poháru
klubu. Na výboru dne 11.12.2009 předloţí návrh hodnocení jednotlivých
disciplín na klubových akcí, které by měly limitovat zadávání pracovních
titulů.
Ing. Daniel Černý vyhodnotí výstavní pohár našeho klubu za letošní
rok, dále se domluví na spolupráci se správcem klubových stránek o
rozšíření informací, které chceme dávat na stránky našeho klubu.
Tyto informace budou také zanášeny do karet jednotlivých chovných
jedinců, ale budou podrobnější pro poradce chovu. Na stránky chceme
umístit například typ srsti, který by byl hodnocen 1 aţ 3 a stručné
hodnocení z klubových výstav. Od nového roku budeme zveřejňovat
vrhy včetně kontaktů na chovatele a to pouze s jejich souhlasem
Práce chovatelské rady spočívá v získávání informací a práci
s dokumentací, které dostává od Okresních mysliveckých spolků.
Okresní myslivecké spolky spolu s některými chovatelskými kluby
pořádají zkoušky lovecké upotřebitelnosti, svody mladých psů a výstavy,
výsledky z těchto akcí nás informují o stavu v našem chovu.
Chovatelská rada klubu by tyto informace mněla zpracovat a navrhnout
opatření, která by byla ku prospěchu našemu chovu a poskytla
informace našim členům. Tato práce přináší informace, které nejsou
vţdy příjemné, ale jsou to fakta, která nejsou vymyšlená, a která nemají
nikoho poškozovat, ale naopak by měli slouţit k poučení a hledání
nových cest, které by vedly ke zkvalitnění našeho chovu.
Jagům zdar za chovatelskou radu Jaroslav Řezba
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Organizační záleţitosti
Stanovy KCHJgdt v Čechách
Čl. 1 - Název a sídlo klubu
Klub chovatelů jagdterierů v Čechách o.s. ( zkratka KCHJgdtČ ) se sídlem
Březina 102, 338 24 Břasy I sdruţuje příznivce tohoto plemene, zejména
chovatele, vlastníky, drţitele a ostatní osoby.
Čl. 2 - Poslání klubu
1) Klub je právnickou osobou, který sdruţuje příznivce Jagdteriérů.
2) Posláním klubu je především organizování chovu psů plemene Jagdteriér v
souladu s předpisy vydanými FCI. Cílem klubu je čistokrevný a zdravý chov
plemene v souladu se standardem FCI.
3) Klub pořádá chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky soutěţe a jiné
chovatelské akce. Pořádané akce musí být v souladu s kynologickými řády a
pravidly, nesmí být v rozporu s normami FCI a obecně platnými předpisy. Akce
mohou být otevřené i pro jiná plemena, pro zahraniční účastníky a pro nečleny.
Čl. 3 - Členství v klubu
1) Členem klubu se můţe stát kaţdá fyzická i právnická osoba, která má zájem
se podílet na činnosti a poslání klubu, a to na základě přistoupení za člena
klubu, a to podáním přihlášky s tím, ţe členství vznikne po schválení výborem
klubu a dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku .
2) Osoby mladší 18 let, které jsou členy klubu se souhlasem svého zákonného
zástupce, nemohou volit ani být voleny do orgánů klubu a hlasovat na členské
schůzi.
3) Členem klubu mohou být i cizí státní příslušníci.
4) Členem klubu nemůţe být fyzická či právnická osoba, která byla disciplinárně
trestána v rámci organizací sdruţení u FCI, ani osoba podílející se jakýmkoliv
způsobem na obchodu se psy za účelem zisku, nerespektující poslání a činnost
klubu (např. Vědomé prodávání štěňat obchodníkům se psy, současná produkce
štěňat s průkazem původu a bez průkazu původu).
5) Kaţdý člen je zaevidován matrikou klubu a po zaplacení zápisného a
členského příspěvku je mu vystaven průkaz o členství s registračním číslem.
6) Člen klubu je povinen řádně a v čas uhradit členský příspěvek vţdy do 20.
února příslušného roku . Nově přijatí členové hradí zápisné a členský příspěvek
bez ohledů na datum jejich přijetí v příslušném kalendářním roce.
7) Členská schůze můţe ve výjimečných případech udělit zvlášť zaslouţilým
členům klubu, význačným osobnostem, případně i jiným osobám, čestné
členství. Čestné členství můţe být uděleno i osobám z jiných států. Čestný člen
není povinen platit členské příspěvky. Čestné členství vzniká rozhodnutím
členské schůze, pokud navrţený vyjádřil s tímto souhlas.
8) Členství v klubu zaniká:
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a) vystoupením na základě písemného podání a to dnem doručení výboru
klubu.
b) vyloučením člena výborem klubu, v případě závaţného porušení stanov
klubu a na návrh kárné komise.
c) nedodrţením čistokrevnosti chovu
d) úmrtím člena
e) zánikem klubu
f) nezaplacením členského příspěvku v daném termínu. Příspěvek uhrazený po
době splatnosti nebude bývalému členovi navrácen.
Čl. 4 - Práva a povinnosti člena klubu
1) Člen klubu má právo se podílet na řízení klubu, zejména je oprávněn účastnit
se členské schůze a hlasovat na ni, nahlíţet do dokladů klubu a být informován
o všech záleţitostech klubu , pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak.
2) Člen starší 18- let má právo volit a být volen do orgánů klubu.
3) Člen klubu má právo být zván a účastnit se všech akcí pořádaných klubem,
vznášet dotazy, podávat návrhy, náměty a stíţnosti orgánům klubu.
4) Člen klubu má právo na základě splnění stanovených chovných podmínek
získat uchovnění psa nebo feny plemene Jagdteriér a tohoto mít vedeného v
seznamu chovných jedinců.
5) Člen má právo získávat informace o činnosti klubu prostřednictvím tisku
(zpravodaje) členských schůzí, atd.
6) Člen klubu je povinen dodrţovat stanovy klubu, vnitřní předpisy, nařízení,
rozhodnutí, usnesení a normy orgánů klubu, obecně platné právní předpisy a
normy vztahující se ke kynologii.
7) Člen klubu je povinen neprodleně oznámit změny dat a údajů pro řádné
vedení matriky klubu, dále je povinen neprodleně hlásit poradci chovu veškeré
změny týkající se registrovaných chovných jedinců a umoţnit kontrolu chovu a
drţených jedinců osobám pověřeným výborem klubu.
8) Člen klubu je povinen dbát o dobré jméno klubu a vyvarovat se veškerého
jednání a protizákonných činností, které by poškozovaly klub.
9) Člen klubu má právo na ochranu svých osobních údajů, uvedených na
přihlášce.
Čl. 5 - Orgány klubu
Orgány klubu tvoří: členská schůze, výbor klubu, revizní komise a chovatelská
rada.
Čl. 6 - Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. K výhradním oprávněním
členské schůze patří:
a) schvalovat roční uzávěrky, rozdělení zisků a úhrady ztrát
b) schvalovat stanovy a jejich změny
c) volba orgánů klubu a řešením sporů mezi nimi, včetně volby a odvolání
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jednotlivých členů výboru pokud prokazatelně porušili své povinnosti, a to
dvoutřetinovým počtem přítomných hlasů
d) rozhodování o zrušení a nebo rozdělení klubu, a to dvou třetinovým počtem
hlasů přítomných
e) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují
stanovy.
f) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru klubu od poslední členské
schůze předkládané presidentem klubu
g) projednání a schválení rozpočtu na běţný rok.
h) projednání a schválení zprávy revizní komise a chovatelské rady
i) řeší odvolání členů proti rozhodnutí výboru klubu, revizní komise a
chovatelské rady
j) schválení vnitřních norem klubu, podmínek chovnosti a jejich změn
2) Členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně jedenkrát za rok pozvánkou
nebo ve zpravodaji, a to minimálně 14 dní před konáním členské schůze.
3) Členská schůze volí 1x za pět let orgány klubu.
4) Poklesne-li stanovený počet členů v orgánech klubu, je do příslušného orgánu
kooptován člen klubu, který obdrţel při volbách příslušného orgánu v pořadí
nejvyšší počet hlasů.
5) Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové klubu. Členové
výboru jsou povinni se zúčastnit členské schůze. Členské schůze se mohou
zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu členské schůze. K přijetí
usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů,
pokud stanovy nenařizují jinak. O průběhu členské schůze se vede zápis, který
obsahuje údaj o počtu členů přítomných, podstatné skutečnosti z jednání,
přijatá rozhodnutí a součástí zápisu je téţ usnesení členské schůze. Zápis je
podepsán zapisovatelem.
Čl. 7 - Výbor klubu
1) Výbor klubu je sedmičlenný . Výbor tvoří president, vicepresident, ekonom,
matrikář, poradci chovu a poradce pro výcvik.
2) Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu pěti let. Členské schůzi
jsou téţ odpovědni z výkonu své funkce.
3) Výbor klubu je výkonným orgánem klubu, řídí činnost klubu v obdobích mezi
jednotlivými zasedáními členské schůze v souladu s jejími usneseními. Příjmá a
vylučuje členy, předkládá členské schůzi návrhy na vyznamenání a odměny.
4) Výbor je usnášeníschopný pokud se ho zúčastní nadpoloviční věštčina členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta.
5) Výbor má právo pro svou činnost stanovit poradní orgány či zvát na jednání
výboru poradce. Výbor se schází podle potřeby nejméně 2x do roka a o jednání
je veden zápis podepsaný zapisovatelem.
6) Výbor vede evidenci členů, zajišťuje vydání Zpravodaje a pořádání klubových
akcí.
7) Výbor spolupracuje z jinými kynologickými kluby.
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Čl. 8 - President klubu
1) Je statutárním zástupcem klubu, zastupuje klub vůči třetím osobám. Jednat
jménem klubu můţe jiný člen pouze na základě písemného pověření presidenta.
2) Je odpovědný členské schůzi, je volen na dobu pěti let.
3) Uskutečňuje usnesení členské schůze a přitom je povinen řídit se obecně
platnými právními předpisy, statutem, vnitřními normami a usnesením členské
schůze.
4) Průběţně vyřizuje záleţitosti klubu a při řízení klubu rozhoduje o všech
záleţitostech, které nepatří výlučně do působnosti členské schůze.
5) Je povinen na konci roku vypracovat zprávu o činnosti a přednést ji ke
schválení členské schůzi do 15.3. následujícího roku.
6) Je na konci roku povinen na členské schůzi poskytovat pravdivé informace
všem členům klubu. Tyto informace musí být zveřejněny ve Zpravodaji.
7) Na návrh výboru klubu vyhlašuje v závaţných případech referendum.
Čl. 9 - Hospodaření klubu
1) Klub hospodaří na základě schváleného rozpočtu v souladu s platnými
právními předpisy.
2) Prostředky klubu tvoří především členské příspěvky, zápisné, chovatelské
poplatky, dary a výnosy z vlastní činnosti.
3) Dozor nad hospodařením klubu provádí revizní komise.
4) Ekonom klubu je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými
právními předpisy a stanovami klubu, včetně roční uzávěrky, inventur a
daňových přiznání.
Čl. 10 - Zánik klubu
1) Klub zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem
na základě rozhodnutí členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím
Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. O majetku klubu a jeho rozdělení
rozhodne orgán, který o zániku klubu rozhodl.
Čl. 11 - Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením. Současně
pozbývají platnosti i účinnosti stanovy sdruţení ze dne 16. srpna 2003.
Schváleno na členské schůzi v Bošicích dne 1. 4. 2006

President klubu Soukup Josef
Vicepresident klubu Kalaš Petr

Placení členských příspěvků do 20.února kaţdého
roku je hlavní povinností člena.
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Organizační řád KChjgdt v Čechách
Cílem klubu chovatelů jagdterirérů v Čechách je chov čistokrevných psů dle
platného standardu FCI při zachování biologického zdraví kaţdého jedince a
vlastností a vloh charakteristických pro plemeno.
I. Úvodní ustanovení
1. Organizační řád slouţí pro řízení chovu psů plemene jagdteriér. Tímto řádem
jsou povinní řídit se všichni členové i nečlenové klubu, kteří vlastní nebo mají v
drţení jedince s průkazem původu ať chovným či nechovným, nebo ti, kteří se
stali členy klubu ze zájmu podílu na klubovém ţivotě.
2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. Stanovené chovné
podmínky vycházejí přímo z plemenného standardu a nesmí připustit to, co
standard uvádí jako vylučující vadu.
3. Chovné podmínky stanoví výbor Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách.
II. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají průkaz původu vystavený
nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a kteří byli zařazeni do chovu
na základě splněných podmínek.
2. Věk pro zařazení do chovu:
minimum: 15 měsíců
maximum: psi neomezeně, rozhoduje zdravotní stav jedince
feny 8 let - feny mohou být naposledy kryty v den svých osmých narozenin.
Chovatelé mají moţnost krýt feny, které mají sloţené zkoušky VZ, HZ nebo BL v
Ic naposledy v den svých devátých narozenin. Při krytí feny starší osmi let musí
být doloţeno veterinární potvrzení o zdraví feny.
3. Úspěšné splnění kritérií pro zařazení do chovu označí poradce chovu v PP
jedince, v rubrice pro záznamy poradce chovu slovy "Kandidát chovu", zařazení
do chovu bude provedeno pouze na základě splnění všech chovných podmínek.
4. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, u kterých se prokázalo, ţe potomstvu
předávají standardem nepřípustné exteriérové vady nebo poruchy zdraví a
rovněţ takoví jedinci, u kterých je váţné podezření z chirurgického zákroku k
odstranění vrozené exteriérové vady nepřípustné standardem FCI.Toto
rozhodnutí učíní poradce chovu.
5. Pro získání chovné způsobilosti z hlediska exteriéru platí pouze ocenění
získané na výstavě v ČR. Pro získání chovné způsobilosti musí pes i fena v den
výstavy dosáhnout minimálního stáří dvanácti měsíců. Ztrátu chovné
způsobilosti ještě před stanoveným věkovým maximem je vlastník chovného
jedince povinen hlásit poradci chovu ihned.
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III. Chov a jeho řízení
1. Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu.
2. Druh chovu: řízený.
3. Počet krytí chovným psem - smí krýt maximálně deset fen v jednom
kalendářním roce.Za počet krytí odpovídá vlastník(drţitel) psa.
4. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze 1 vrh, počet ponechaných
štěňat není omezen, chovatel je povinen dodrţet ustanovení části VII., odst. 2,3
a 4, tohoto organizačního řádu.
5. Chovná fena registrovaná v Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách nesmí být
registrovaná v jiném klubu, rovněţ tak chovný pes. Chovatelskou činností
jagdteriérů se člen KCHJgdtČ smí zabývat pouze u jednoho klubu v ČR. Krytí
chov. psy upravuje čl. VI, odst. 1, čl. V., odst. 3.
IV.Chovatel, majitel chovného psa/feny, majitel /drţitel/ jedince s
průkazem původu
1. Chovatelem je drţitel chovatelské stanice, která byla řádně zaregistrována.
Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit poradci chovu
jméno drţitele chovné feny. Mezi právnickou osobou a drţitelem chovné feny
musí být sepsána smlouva.
2. Převod březí feny je moţný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata
zapsána v chovatelské stanici nového majitele feny a na něj se také převádí
všechny povinnosti plynoucí s krytím chovným psem.
3. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán,
přičemţ je moţný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
4. Majitel chovného psa je osoba, která psa právoplatně nabyla a můţe se
prokázat jeho průkazem původu. Drţitelem chovného psa je buď jeho majitel,
nebo ten, kdo je majitelem oprávněn pouţívat psa ke krytí fen. Majitel, příp.
drţitel musí ihned oznámit tuto změnu poradci chovu.
5. Majitel /drţitel/ chovného psa smí krýt psem jen fenu, jejíţ majitel předloţí
řádně vyplněné platné doporučení ke krytí .Majitel /drţitel chovného psa musí
odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici nebo jeví známky
onemocnění. O této skutečnosti je povinen písemně vyrozumět poradce chovu.
6. Kaţdá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být ihned
oznámena doporučeným dopisem poradci chovu a plemenné knize.
7. Členové klubu, majitelé, chovatelé /drţitelé/ chovných psů/fen musí vést
písemné záznamy o krytí psů/fen: jméno, číslo zápisu, adresu majitele chovného
jedince, datum krytí. Na poţádání poradce chovu příp. pověřeného pracovníka
plemenné knihy musí majitel chovného jedince tyto záznamy předloţit.
8. Členové klubu /chovatelé, majitelé, drţitelé/ jsou povinni o své psy a feny
řádně pečovat, dodrţovat hygienické podmínky, pečovat o zdraví zvířat,
zabezpečovat jejich zdárný vývin, zajišťovat odpovídající ustájení a krmení a
dodrţovat zákonná opatření a vyhlášky a obecně závazné předpisy.
9. V zájmu chovu mají orgány klubu, zejména poradci chovu, právo provádět u
členů klubu kontroly vrhů, odchovů a ustájení štěňat, chovných psů i fen.
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Chovatelé, majitelé , příp. drţitelé jsou povinni tyto kontroly umoţnit jinak jsou
porušeny odst. 1-5.
V. Krycí list
1. Chovatel je povinen ţádat poradce chovu o vystavení krycího listu minimálně
jeden měsíc před předpokládaným krytím písemně nebo nebo elektronickou
poštou.
2. Krycí list má platnost poze do 31.12 kaţdého kalendářního roku.
3. Krycí list se vyplňuje trojmo a musí obsahovat tyto údaje:
a/ jméno psa, datum narození , číslo zápisu
b/ jméno feny, datum narození, číslo zápisu
c/ jméno a adresu majitele nebo drţitele psa
d/ jméno a adresu majitele nebo drţitele feny
e/ podpis poradce chovu, podpis majitele /drţitele psa, podpis majitele
/drţitele/ feny
f/ místo a datum krytí
Vyplněné a podepsané krytí listy jsou doklad:
a/ originál je součástí zápisu štěňat do plemenné knihy
b/ první a druhá kopie slouţí poradci chovu
Nezaslání řádně vyplněných listů má za následek nezapsání štěňat do plemenné
knihy.
4. Majitel /drţitel/ chovného psa odešle do 10 dnů po krytí:
- kopii krycího listu příslušnému poradci chovu, potvrzení o krytí feny předá
chovateli.
5. Majitel /drţitel/ chovného psa je povinen odepřít krytí, pokud krycí list není
podepsán poradcem chovu KCHJgdtČ.
VI. Krytí
1. Chovatel, který není členem klubu, je povinen uzavřít písemnou smlouvu s
klubem, na jejímţ základě bude vydáno doporučení ke krytí. V této smlouvě
budou stanoveny podmínky chovu.
2. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma jedinci vybranými k chovu a na základě
platného krycího listu vystaveného poradcem KCHJgdtČ.
3. Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním psem.
4. Během 24 hodin smí krýt pes pouze tutéţ fenu.
5. Podmínky krytí včetně úhrady za krytí si písemně dohodne chovatel s
majitelem /drţitelem/ psa.
6. Doporučuje se krýt fenu u majitele /drţitele/ chovného psa. Fenu by měl ke
krytí doprovázet její majitel nebo jím pověřená osoba.
7. Při neplánovaném nakrytí feny jiným psem neţ smluveným v době, kdy je
fena v péči majitele /drţitele/ chovného psa, je drţitel psa povinen toto majiteli
feny ihned ohlásit a uhradit všechny vzniklé škody.
8. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele /drţitele/
chovného psa, je drţitel povinen na své náklady nechat zjistit příčinu úhynu a
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podat o tom zprávu /veterinární vyjádření/ majiteli feny. Pokud smrt feny
nastala zaviněním majitele psa, je tento povinen ztrátu nahradit. Pokud však
majitel psa za smrt feny vinu nenese, je majitel feny povinen uhradit mu
veškeré náklady, které úhynem feny majiteli psa nastaly.
8. Po krytí vyplní majitel chovného psa krycí listy a svým podpisem ztvrdí, ţe
došlo ke krytí.
9. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě za krytí, má majitel feny nárok na
jedno bezplatné krytí týmţ psem, tzv. náhradní krytí.
10. Do 75 dnů po krytí nahlásí chovatel poradci chovu a majiteli /drţiteli/
chovného psa výsledek krytí a to i v případě, ţe fena nezabřezla.
11. Pokud chce majitel/chovatel chovné feny krýt svou fenu v zahraničí, musí k
ţádosti poradci chovu předloţit kopii průkazu původu psa, příp. kopie
posudkových listů z výstav a kopie soudcovských tabulek ze zkoušek, které pes
absolvoval. Zahraniční krytí se můţe uskutečnit pouze chovným psem, který má
průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.Tento
jedinec musí doloţit kopii PP a tabulek o pracovní zkoušce nebo jejich úřední
překlad.
VII. Vrh
1. Fena očekávající vrh má být umístěna v domácnosti svého majitele. Pokud je
mutné umístit fenu u některé další osoby, musí být o této skutečnosti zpraven
poradce chovu.
2. Chovatel je povinen ponechat jen takový počet štěňat, který odpovídá kondici
a moţnostem chovné feny, přičemţ počet štěňat musí odpovídat i reálným
moţnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Péče o fenu v březosti, při
kojení a odpovídající péče o zdárný vývin a zdraví štěňat /včasné a kvalitní
přikrmování, odčervení, krmení, vakcinace/ je základní povinností chovatele.
3. Kontrolu vrhu a chovných jedinců provádí poradce chovu nebo jím pověřené
osoby. V případě porušení výše stanovených podmínek hradí náklady spojené s
touto kontrolou daný chovatel.V případě, ţe kontrola proběhne bez závad,
náklady spojené s toto kontrolou hradí klub.
5. Chovatel je povinen podat vyrozumění o vrhu do 14 dnů příslušnému poradci
chovu a zároveň majiteli chovného psa. Hlášení vrhu obsahuje:
a/ základní identifikační údaje
b/ datum krytí a vrhu
c/ počet celkem narozených, ponechaných a uhynulých štěňat, pohlaví,
zbarvení a vrozených vad.
d/ místo ustájení feny s adresou
e/ uvedení případných vad štěňat, případně další s vrhem související
skutečnosti.
6. Chovatel doporučeným dopisem zašle plemenné knize 28 den po vrhu
přihlášku k zápisu štěňat. Tuto přihlášku, doplněnou o čísla zápisu, jeţ jsou
shodná s čísly tetovacími, obdrţí chovatel zpět. Po otetování štěňat, které se
provádí po 42. dnu jejich stáří, pošle chovatel přihlášku k zápisu štěňat
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potvrzenou veterinárním lékařem, který tetování provedl a na přihlášku vyznačil
datum tetování, počet a pohlaví tetovaných štěňat, opět na plemennou knihu,
tento postup platí i při čipování vrhu. Z plemenné knihy obdrţí dobírkou průkazy
původu štěňat.
7. Při odběru štěňat musí být štěňata stará minimálně 49 dní, v dobré zdravotní
kondici, otetováná a odčervená, vakcinovaná proti parvovirose a psince.
Doporučuje se, aby chovatel sepsal s nabyvatelem štěněte smlouvu o koupi a
předání štěněte.
8. Vývoz štěňat do zahraničí prostřednictvím firem a obchodníků se zvířaty je
zakázán. Vývoz štěňat přímo majitelům je moţný. Osoba, která má v úmyslu
vyvézt chovného jedince, uvědomí předem poradce chovu. Při vývozu štěňat i
dospělých psů poţádá chovatel příp. majitel Českomoravskou kynologickou unii
a vývozní potvrzení průkazu původu. K ţádosti přiloţí originál průkazu původu,
jméno a adresu zahraničního nabyvatele psa. /štěněte/. V případě, ţe bude
jedinec vyvezen bez tohoto vývozního potvrzení v průkazu původu, nebude
majiteli zapsán do plemenné knihy ve státě, kam byl vyvezen.
9. Chovatel vede záznamy související s odchovem štěňat /datum krytí, vrhu,
počty a pohlaví štěňat, jména štěňat, čísla zápisů a adresy nových majitelů,
jakoţ i další skutečnosti s chovem související/ a je povinen je na poţádání
orgánů klubu předloţit ke kontrole (Kniha odchovů).
VIII. Chovatelská stanice
O registraci poţádá chovatel Českomoravskou kynologickou unii, která vyřizuje
mezinárodní registraci na FCI v Belgii. Chovateli můţe být chráněn jen jeden
název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a psů. Nárok
na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká jeho registrací FCI a název nelze
měnit.
Majitelem chovatelské stanice můţe být pouze právně způsobilá fyzická osoba.
Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí pojmenování jedince.
Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je moţný a to na
základě písemného prohlášení majitele chovatelské stanice nebo dědice po
zemřelém majiteli chovatelské stanice.
Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho
měsíce hlášeny poradci chovu, matrikáři klubu a plemenné knize.
Registrace chovatelské stanice zaniká:
a/ písemným prohlášením vlastníka o zrušení chovatelské stanice
b/ úmrtím majitele, pokud chovatelská stanice nepřešla na jeho dědice
c/ z jiných váţných důvodů.
IX. Zápis štěňat do plemenné knihy
Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je přihláška vrhu štěňat.
Součástí vrhu štěňat je originál průkazu původu matky štěňat v případě, ţe se
jedná o její první vrh, příp. fotokopie průkazu původu matky štěňat v případě,
ţe od doby její registrace v rejstříku chovných jedinců došlo ke změnám (další
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výst. Ocenění, tituly, zkoušky atp./. U zahraničního krytí i kopie průkazu původu
uţitého psa.
Vrh musí být přihlášen k zápisu najednou a celý. Dodatečné hlášení jednotlivých
štěňat je nepřípustné. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným
písmenem. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat. Vrh
musí být hlášen najednou, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu
musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od datu vrhu.
X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1. Dovezeným jedincům v majetku českých občanů s průkazy původu
vystavenými členskými zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha čísla zápisů.
XI. Průkaz původu
1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném jejím
znakem.
2. Průkaz původu musí obsahovat kromě nutných identifikačních údajů i
nejméně 3 generace předků.
3. Pro kaţdého jedince je vystaven jeden průkaz původu který je neprodejný.
4. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned ohlásit plemenné knize. Za poškozený,
zničený nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát a to na základě
čestného prohlášení majitele a jeho ţádosti o vystavení duplikátu. Takový
duplikát průkazu původu je zřetelně označen "duplikát". V případě poškozeného
průkazu původu pak "přepis".
5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha. Zápisy z
výstav, výběru do chovu, zkoušek a veterinární záznamy mohou provádět jen k
tomu oprávněné osoby a to jen v příslušné kolonce.
6. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem ten,
kdo průkaz vystavil a chovatel.
XII.Vývoz
Průkaz původu jedince vyváţeného mimo území ČR musí být pověřeným
pracovníkem sekretariátu ČMKU označen: razítkem Export Pedigree, průtlačným
razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a
adresou nového majitele.
O vývozu chovného jedince musí být předem vyrozuměn poradce chovu.
Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je
nepřípustný.
XIII. Závěrečná ustanovení
Chovatelé, majitelé /drţitelé/ chovných jedinců,nemusí být členy Klubu
chovatelů jagdteriérů v Čechách ale jsou povinní dodrţovat ustanovení tohoto
organizačního řádu KCHJgdtČ.
Tento organizační řád nabyl platnosti dnem: 7.3.2009
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Zpravodaj č. 1/2010
Seznam nových členů klubu přijatých v roce 2009

Var. S.
757
758
759
760
761
762
763
764
765
768
769
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

793
795
796
797
798
799
800
801
802
803

Jméno
Brixi Jaroslav
Bartáček Jaroslav
Čipera Jakub
Urbánek Stanislav
Šulitka Miroslav Ing.
Rosenbaum Michal
Ulrich Milan
Pisařík Zdeněk
Urban Josef
Vondráčková Jana
MADAR Jaroslav
LANDA Antonín
ČASTORAL Ondřej
Franc Vlastimil
Volák Oto
Vaňous Zbyněk
Krejzek Rostislav
Buchta Josef
Janík Jaroslav
Krpešová Hanka
Novák Luboš
Košatka Jaroslav
Staňek Lubomír
Král Martin
Lukáč František
Dráţdil Petr
Jaroš Michal
Seeman Václav
Komárek Zdeněk
Blaţek Miroslav
Jílek Antonín
BROŢ Václav
Ing. STRAKA Vladislav

Adresa
Pamětník
Nová Ves
Zahájí
Střeziměř
Kunčice nad Labem
Otročíněves
Luby u Chebu
Nová Ves
Benešov nad ploučnicí
Chotěšov
Podeřiště
Mníšek pod Brdy
Drahonice
Brníkov
Chotěšov
Plzeň
Vlastec
Kácov
Horní Chvatliny
Břeţany
Krásná Hora nad Vltavou
Vodňany
Modřejovice
Cerhonice
Cerhonice
Plzeň - město
Protivín
Líčkov
Květov
Přimda
Mirošov
Nová Ves
Němčovice 1

HAŠKOVEC Jan
PILEČEK Zbyněk
Ing. TUREK František
FIALKA Václav
Procházka Jiří

Haškovcova Lhota 24
Chvalešovice - Dříteň
Licomělice
Horní Ostrovec
Radovesice

Raiser Václav
KAURIN Siniča (Bosna)
Pařil Ladislav
Šaněk Zbyšek Ing.
Kovář Bohuslav DiS.

Chodská Lhota 159
Nepřejov
Hodice
Jindice 99
Lučina 346
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806
807
808
812

Jílek Josef
Kakost Josef
Rikk Štefan
Kuchař František

Chodská Lhota
Velíš
Pourly
Pacov – Praha - východ

Výbor KCHJgdT v Čechách přeje všem novým členům mnoho chovatelských, mysliveckých
a ţivotních úspěchů.
Marek Pech, matrikář

Seznam všech členů k 1.12.2009
Vari
Majitel
ab.
sym
bol
386 ADAMEC Václav
2 ADÁMEK
Bohuslav ml.
686 AGAI FRantišek
9004 ALBERTO
SILVOSA RUIZ
3 ALBL Václav
404 BALŠÁNEK
Radek
758 BARTÁČEK
Jaroslav
427 BARTUŠEK Jan
532 BASTL Josef
325 BAŠKO Jiří
7 BAŠTÁŘ Karel
669 BATELKA Petr
487 BEČKA Aleš
9 BEČKA Jiří
443 BEJČEK
Rostislav
581 BEJŠOVEC David
730 BĚLOHLÁVEK
Petr
622 BENDA Jaroslav
549 BLAŢEK Jan

Obec

689 BOHATÝ Jiří
17 BOLECH Karel
791 BROŢ Václav

Kasejovice
Hradiště u
Domaţlic
Lázně
Kynţvart
Balmaseda,
Espaňa
Kladruby
Mšeno u
Mělníka
Chýnov

757

Nýřany 1
Klatovy 1
Kolín 2
Měčín
Kolín
Plaňany
Plaňany
Krásno

27

Nový Bydţov
Beroun

Štěnovice
Merklín u
Přeštic
789 BLAŢEK Miroslav Přimda
16 BLECHA Josef
Slabce
666 BLECHA
Rokycany
Rostislav
341 BOČAN Zdeněk Bělá nad
Radbuzou

342
21
777
406
24
25
26

600
30
564
442
476
772
741
444
533
35
613
759
723
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Cheb
Netolice
Uhlířské
Janovice
BRIXI Jaroslav Chlumec nad
Cidlinou
BRUMMER Josef Říčany u
Prahy 1
BRŮNA Václav Klapy
BUCHTA Josef
Kácov
BULVAS Zdeněk Líbeznice
BURDOVÁ Eva Chanovice
BÜRGER
Dolní
František
Třebonín
BURIAN Antonín Sušice
ml.
BURIAN Antonín Sušice
st.
CABALKA
Ţamberk
Jaroslav, Ing.
CUPÁK Josef
Planá u
M.Lázní
CVRČEK Zdeněk Turnov 1
ČÁP Marek
Chotěboř
ČAREK Jiří
Kácov
ČASTORAL
Vodňany
Ondřej
ČECH Jiří
Přimda
ČERNÝ Daniel
Borová Lada
ČERNÝ Josef
Horní
Počaply
ČERNÝ Radek
Kdyně
ČERVENÝ
Budyně nad
Tomáš
Ohří
ČIPERA Jakub
Dívčice
DATHEOVÁ
Benešov
Krystýna
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DIVOKÝ
František
785 DRÁŢDIL Petr
540 DVOŘÁK
František
45 DVOŘÁK Jiří
753 ENGLMAIER
Miloslav
624 FABEŠ Luděk
542 FAJKOŠ Alfréd,
Ing.
704 FAUL Jan
745 FEIKL Vlastimil
50 FEKETE Ladislav

Suchdol nad
Luţnicí
Plzeň město
Řevničov

478 HAUPTVOGL
Pavel
562 HAVLÁT
Jaroslav, Ing.
71

Skalsko
Vejprnice

HAVLÍČEK Jan

675 HAVLÍČEK
Václav
371 HERC Karel
74 HERCÍK Karel
603 HEZOUČKÝ
Radek ml.
650 HLADÍK Zdeněk
435 HLAVÁČ Karel
328 HOLAN Petr
77 HOLEČEK
Vladimír
541 HOLUB Ladislav
80 HORNOF Martin
345 HRABÁK
František
676 HROUDA
Jaroslav
438 HROUDA Pavel
HŘEBEJK Pavel
88 HUML Josef
548 CHYTROVÁ
Magdaléna
778 JANÍK Jaroslav
662 JAREŠ Josef
786 JAROŠ Michal
95 JESLÍNEK
Bohuslav
790 JÍLEK Antonín
806 JÍLEK Josef
96 JOHÁNEK
Tomáš
98 KACEROVSKÝ
František
100 KADLEC Milan
807 KAKOST Josef

Dačice
Ostrov nad
Ohří 1
Domaţlice
Litoměřice
Rudná u
Prahy
755 FERDAN Petr
Hluboká nad
Vlt.
51 FERJENTSIK
Praha 4 Koloman, Ing.
CHODOV
797 FIALKA Václav Ostrovec Písek
54 FICEK František Kralovice
725 FILIP Vladislav Horní
Stropnice
642 FIKEJZ Václav
Choceň
55 FIŠER Václav
Úboč
58 FOŘT Stanislav Pocinovice
773 FRANC Vlastimil Mšené Lázně
9003 FRANCISKO
Caravaca de
GARSIA
la Crus,
SANCHES
Espaňa
504 FRIEDEK Pavel Prachatice
681 FRIEDRICH
Bílina
Václav
580 FÜRST František Týn nad
Vltavou 1
64 HABART
Libochovice
Miroslav
643 HÁJEK Josef
Plánice
67 HÁJEK Václav
Švihov
68 HÁLA Jaromír
Dobrá Vod u
Č.B.
694 HÁNA Milan
Bechyně
381 HANZAL Libor
Čkyně
602 HARTMAN Petr Vraňany
793 HAŠKOVEC Jan Bechyně

103
719
347
800

37 -- 38

Klapý
Ledce u
Mladé
Boleslavi
Kralupy
n.Vltavou
Stod
Dobříč
Vimperk
Chomutov
Klobuky
Roţďalovice
Kovářov
Klatovy II
Kolín
Pavlíkov
Mýto v
Čechách
Opočnice
Strakonice 1
Ředhošť
Kraslice
Borovany
Zásmuky
Semice
Protivín
Přeštice
Mirošov
Kdyně
Mrákov
Poleň

Draţice
Lomnice pod
Blaníkem
KALAŠ Petr
Břasy 1
KAŇKA Radek
Dívčice
KANTA Vratislav Rokycany 1
KAURIN Siniča Kamýk nad
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Vltavou
454 KAŠE Miroslav
Netolice
397 KECOVÁ Helena Radnice u
Rokycan
330 KESTLER Jiří
Nýřany 1
112 KLÍMA Václav
Velhartice
702 Klíma Vladimír
Kolinec
722 KMÍNEK Josef
Hrádek nad
Nisou
369 KOČÁREK
Jablonec
Jaroslav
nad Nisou 1
568 KOFROŇ
Kovářov
Vlastimil
474 KOLDINSKÝ
Kaznějov
Václav
501 KOLOMAZNÍK
Chříč
Miroslav
788 KOMÁREK
Milevsko
Zdeňek
425 KOPÁČEK Luboš Tachov 1
579 KOPŘIVA Milan Olešnice u
Českých
Budějovic
781 KOŠATKA
Vodňany
Jaroslav
803 KOVÁŘ Bohuslav Chodová
DiS.
Planá
458 KRAFT Pavel
Sedlčany
783 KRÁL Martin
Čimelice
752 KRÁL Štěpán
Borovany
393 KRÁTKÝ Jiří
Klatovy 1
558 KRATOCHVÍL
Opařany
Luděk
348 KREJČÍČEK Jiří Protivín
128 KREJČÍČEK
Týn nad
Václav
Vltavou 1
776 KREJZEK
Zbiroh
Rostislav
130 KRPEŠ Ladislav Budyně
779 KRPEŠOVÁ
Litoměřice
Hanka
685 KUBEŠ Jiří
Roudnice
nad Labem
134 KUČERA Bořivoj Hrobčice
627 KUČERA Martin Hrobčice
465 KUČEROVÁ
Hrobčice
Soňa

812 KUCHAŘ
František
368 KUMPOVÁ
Jarmila, Mgr.
141 KUNC Ladislav
440 KUNCL Vojtěch
142
434
143
750
771
678
149
784
154
769
663
705
582
367
520
459
399
165
697
171
175
373
176
658
314
177
178

38- --39

Pacov-Praha
východ
Plzeň

Vejprnice
Hostomice
nad Bílinou
KUNEŠ František Rokycany 1
KUNEŠOVÁ
Rokycany 1
Jaroslava
KURFIŘT
Bernartice
František
KYTKA Tomáš
Hluboká nad
Vlt.
LANDA Antonín Mníšek pod
Brdy
LAUBE Vojtěch Lovosice
LISKA Josef
Chorušice
LUKÁČ František Čimelice
MAČÍ Vladimír, Hradec
Ing.
Králové 3
MADAR Jaroslav Netolice
MÁCHA Martin Jistebnice
MALÝ Jan

Horšovský
Týn
MAŠEK František Chotoviny
MAŠEK Jiří
Chroustovice
MATĚJEK Martin Bavorov
MATĚJEK
Bavorov
Miroslav
MATULKA Josef Ţďár nad
Sázavou 1
MĚRKA Roman Chýnov
MIKULÁŠ Marek 341 01
Horaţdovice
MOTEJL Josef
Roţďalovice
NÁHLOVSKÝ
Lovosice
Martin
NAŠINEC
Praha 4
Zdeněk
NAVARA Jiří
Dubné
NECHUTNÝ
Merklín
Josef
NĚMEČEK Martin Máslovice
NETUŠIL Jiří
Větřní
NEUBAUER
Stod
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Karel
567 NOSEK Jan
780 NOVÁK Luboš

216 RAŠEK Karel
Horaţďovice
217 RENDL Ladislav Rejštejn
218 RENDL Luboš
Kašperské
Hory
703 REK Pavel
Poděbrady
762 ROSENBAUM
Hudlice
Michal
808 RIKK Štefan
Pourly
724 RYBOVÁ Zdeňka Přimda
223 ŘEZBA Jaroslav Horoměřice
ml.
224 ŘEZBA Jaroslav, Tursko
Ing.
336 ŘEZNÍČEK Jan Švihov
370 SALAJKOVÁ
Pavlíkov
Simona
787 SEEMAN Václav Ţatec
728 SCHNEIDER
Třemošná
Michal
384 SCHWARZ
Rudolfov
Jaroslav
372 SIRKO Radek
Teplice 1
402 SKALÁK Petr
Votice
234 SLÁMA Ladislav Jihlava
660 SMÍŠEK Miroslav Netolice
713 SOUČEK Tomáš Křivsoudov
(Benešov)
505 SOUKUP Jiří
Kozolupy
241 SOUKUP Josef České
Budějovice 7
680 Soušek Václav
Nová ves v
Horách
244 SPĚVÁK Miloš
Mšené-lázně
715 STANĚK Jiří
Praha 9
JUDr.
782 STAŇEK
Slabce
Lubomír
246 STANĚK Petr
Přeštice
792 STRAKA
Břasy
Vladislav Ing.
737 SUŠÁNEK Dušan Vejprnice
253 SVOBODA
Rokycany
František
254 SYPECKÝ Václav Nová Ves
255 SZOLOSI Petr
Šluknov
256 ŠÁLA Antonín
Sušice 1
802 ŠANĚK Zbyšek Uhlířské

Jilemnice
Krásná Hora
ned Vltavou
735 NOVOSAD Pavel Číţkovice
182 NOVOSAD Petr Třebenice
186 OBRAZ Jiří
Praha 5 Lipence
430 OSVALD Václav Kdyně
671 PAJDLA Antonín Kapsova
Lhota
189 PAROUBEK
Sušice
Přemysl
801 PAŘIL Ladislav Třešť
614 PASTYŘÍK Aleš Hudlice
193 PECH Jiří
Most 1
364 PECH Marek,
Malšice
MVDr.
710 PEK Václav
Lidice
(Kladno)
332 PETRŢILKA
Měšice u
Zdeněk
Prahy
508 PFLÉGR
Sedlčany
František
795 PILEČEK Zbyněk Týn nad
Vltavou
199 PILS Zdeněk
Mírkovice
764 PISAŘÍK Zdeněk Horšovský
Týn
657 PÍTRA
JAROSLAV
Protivín
557 PLAŠIL Josef,
Voděrady
205 POČTÝNSKÝ Jiří
383 POLÍVKA
Zdeněk
214 PRAVDA Jan

Javornice
Luţany u
Přeštic
Malenice
nad
Volyňkou
334 PRESSL Jaroslav Klatovy 1
798 PROCHÁZKA Jiří Lovosice
365 PROVAZNÍK
Rychnov nad
Josef
Kněţnou 1
352 PŘIBÍK Jan
Netolice
799 RAISER Václav Kdyně
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Ing.
649 ŠANTRUČEK Jan
258 ŠAVLÍK Václav
677 SCHIPPL
Jaroslav
259 ŠESTÁK Milan
261 ŠILHAN Václav
262 ŠÍMA Václav
731 ŠKOLA Karel
266 ŠKVAŘIL Kamil
494 ŠLAIS Adolf
679 ŠOS Josef
524 ŠOS Miroslav
339 ŠOULÁK Petr
271 ŠOUREK
Jaroslav
273 ŠPELINA
František
274 ŠPÍRKOVÁ
Lenka Ing.
668 ŠPIROCH
František
682 ŠTÁDLER Jan
696 ŠTEFAN Petr
647 ŠTOCHL Petr
357 ŠTRYNCL Milan

Janovice
Staré Splavy
Úsilov
Broumov
Mšeno
Velký Bor
Bratronice
Prachatice
Jihlava
Klatovy 1
Přeštice
Přeštice
Jihlava 1
Hluboš
Dolní Bělá
Světec
Ţlutice
Planá u M.L.
Hořovice
Komárov
Nová Ves u
Mělníka
Kunčice

761 ŠULITKA
Miroslav Ing.
279 ŠVARC Miroslav Hořovice
281 ŠVORC Jaromír Třebechovic
e pod
Orebem
733 THIERL Karel
Vejprnice
TICHÁ Vladimíra Praha 6
283 TISOVSKÝ
Mladějov
Pavel, Ing.
535 TOMÁŠEK Marek Břasy 1
756 TROST Miroslav Dolní
Dvořiště
288 TŮMA Petr
Lázně
Kynţvart
692 TROJÁČEK
Úštěk
Otakar
796 TUREK František Heřmanův
Ing.
Městec
424 UHER Jaroslav Zašová

763 ULRICH Milan
431 UMPRECHT
Josef
765 URBAN Josef
760 URBÁNEK
Stanislav
433 VACEK Miroslav
292 VÁCHA Miroslav
415 VAIC Roman
294 VAJNAGY Michal
644 VALENTA Josef
295 VALENTA Josef
296 VALENTIN
Martin
298 VANĚK Milan
775 VAŇOUS Zbyněk
358 VÁVRA Jan
301 VESELÝ Jaromír
611 VICÁNY Bohumil
303 VIK Jiří
359 VITOUŠ Jan
560 VLADYKA
Miroslav
688 VOLDÁN Leo
774 VOLÁK Oto
768 VONDRÁCKOVÁ
Jana
309 VOSLÁŘ
Jaroslav
310 VOSTRÝ Petr
690 VYHNÁNEK
Jaroslav
500 WEBER Jaroslav
387 ZELENKA
Jaroslav
739 ZEMAN Petr
MVDr.
712 Zika Jiří
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Luby u
CHebu
Klatovy 1
Benešov nad
Ploučnicí
Klatovy
Sázava
Skočice
Řevničov
Horšovský
Týn
Pošta Horš.
Týn
Hlavatce
Mšec

Zpravodaj č. 1/2010
Seznam členů, kteří v loňském roce zaplatili členství po 20.2.2009 a tudíţ dle
stanov přestali být členy klubu. Členská schůze jim schválila moţnost doplatit
100 Kč (jako zápisné) do 30.4.2009. Po uhrazení mohli být dál členy klubu, aniţ
se změnil variabilní symbol. Všichni členové byli písemně obesláni. Bohuţel tito
členové neuhradili a nejsou členy klubu (z 52 členů nedoplatilo 28). Výbor
klubu rozhodl, ţe jim bude zaslána nová členská přihláška. Po přijetí
výborem klubu bude zaslána sloţenka na 300 + 100 = 400 Kč, jako členský
příspěvek 2010.(členský příspěvek oproti ostatním členům navýšen pouze o 100

Kč)

Jméno

3.

Adresa

4.

PSČ

5.

7.

8.

Klínec 96

9.
14.

16. 729

17. Novotný Petr

13. Na výpichu
173
18. Nádraţní 298

21. 706

22. Zeman Václav

23. Rataje 24

24.

26. 720

28. Druztová 189

29.

31. 616

27. Čermák
Michal
32. Fiala Miroslav

34.

36. 620

37. Němec Rudolf

33. Průběţná
49/IX
38. Plzeňská 704

41. 553

42. Trejbal Ivan

43. Lipová 304

44.

46. 446

47. Velepič Josef

49.

Lovosice
Chotěšov

51. 453

52. Jandík Lukáš

48. Mladý
Smolívec 45
53. Sluhy 118

Soutice

56. 428
61. 286

58. Stará cesta
504/II
63. Dolní
PoustevnaKarlín 53
68. Horšice 107

59.

Slabce
Libčeves

57. Nedvěd
Stanislav
62. Tomek
Zbyněk

252
02
417
25
407
25
391
65
330
07
290
01
330
27
331
01
335
01
250
63
377
01
407
83

10. Jíloviště

11. 738

Lizánek
Vlastimil
12. Turek Josef

69. 334
55
74. 338
08
79. 439
68
84. 331
52

70. Horšice

Děčín 35
Plzeň
Pištín
Štoky
Borovany
Radim u
Jičína
Bílina
Rychnov u
Nových
Hradů
Svratka

Trnová u
Plzně
Praha 10 Dubeč
Boţejov
Kladno

1.

Var.s.

2.

6.

751

66. 305

67. Vlček Václav

71. 326

72. Esterka
Vladimír
77. Lusk Václav

73. Kladruby 66

82. Nový
Stanislav

83. Nekmíř 54

76. 153
81. 185

78. Domoušice 22

41 -- 42

19.

39.

54.

64.

Obec

15. Lahošť
20. Verneřice
25. Bechyně
30. PS
35. Poděbrady
40. Vejprnice
45. Plasy
50. Nepomuk 1
55. Mratín
60. Jindr.
Hradec
65. Horní
Poustevna

75. Zbiroh
80. Domoušice
85. Dolní Bělá

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
86. 59

87. Fořt Vojtěch

88. Záluţí 34

91. 94
96. 118

92. Janota
Václav, ing.
97. Koníř Josef

93. Svatojánská
347
98. Nučnice 257

101. 126

102. Král František

103. Údolí 123

106. 15

107. Blaţek Milan

108. Ţeleč 219

111. 19

113. Pavlovice 9

121. 638

112. Brokl Karel ,
Ing.
117. Bejček
František
122. Bečvář Václav

126. 664

127. Erlitz Pavel

128. Janovská 172

131. 380

132. Franc Martin

133. Konětopy 29

136. 744

137. Líbal David

138. Budyně nad
Ohří 354

141. 646

142. Novák Jan

143. Řemenov 12

116. 10

118. Krásno 142
123. Čmelíny 4

89. 333
01
94. 384
02
99. 411
48
104. 373
33
109. 391
74
114. 471
41
119. 357
47
124. 335
01
129. 435
42
134. 277
14
139. 411
18

90. Stod

144. 393
01

145. Řemenov

95. Lhenice
100. Křešice
105. Nové Hrady
110. Ţeleč
115. Dubá
120. Krásno
125. Nepomuk
130. Litvínov 8
135. Dřísy
140. Budyně

Zpravodaj č. 1/2010
V roce 2010 se chystají oslavit svá životní jubilea tito členové:
50 let
Blecha Josef, Slabce
Divoký František, Suchdol nad Lužnicí
Dvořák František, Řevničov
Hájek Václav. Švihov
Našinec Zdeněk, Praha
Vostrý Petr, Slabce
Zeman Petr MVDr., Božejov
Francisko Garsia Sanchez, Španělsko
60 let
Cupák Josef, Planá u Mar.Lázní
Kuneš František, Rokycany
Rašek Karel, Horažďovice
Šos Josef, Zelená Hora
Trost Miroslav, Dolní Dvořiště
Jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho kynologických,
chovatelských a mysliveckých úspěchů.
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Zpravodaj č. 1/2010

Chov jagdteriéra v KCHJgdtČ
Plemenný standard
ZEMĚ PŮVODU

tohoto loveckého psa.
CELKOVÝ VZHLED

Německo

DATUM
PUBLIKACE
PLATNÉHO
05.02.1996
ORIGINÁLNÍHO
STANDARDU
POUŢITÍ

Všestranně pouţitelný lovecky upotřebitelný pes
vhodný zejména k norování a jako slidič.

KLASIFIKACE FCI

Skupina 3 (teriéři)
Sekce 1 Vysokonozí teriéři.
S pracovní zkouškou.

Po první světové válce se někteří aktivní myslivci
oddělili od početně silného klubu pro foxteriéry, aby
vybudovali vlastní chov orientovaný výhradně na
lovecký výkon. Zkušení lovečtí kynologové Rudolf
Frieß, Walter Zangenberg a Carl-Erich Grünewald se
rozhodli chovat černočerveného loveckého psa k práci
pod zemí. Jejich snahám nahrála náhoda. Ředitel
zoologické zahrady Lutz Heck/Hagenbeck daroval
Walteru Zangenbergovi čtyři černočervené teriéry,
kteří údajně pocházeli z čistokrevných chovů
foxteriérů. S těmito psy byl zaloţen chov německého
jagdteriéra. V této době se k zakladatelům plemene
KRÁTKÝ HISTORICKÝ
dostal Dr. Herbert Lackner. Uváţeným vkříţením
PŘEHLED
staroanglického drsnosrstého původního plemene a
velšteriéra se chovatelům společně podařilo po
dlouholetém intenzivním chovatelském úsilí upevnit
vzhled psů tohoto plememe. Současně byl kladen
velký důraz na to, aby byl chov zaměřen na loveckého
psa s všestrannými vlastnostmi, tvrdého, hlasitého na
stopě a ochotného k práci ve vodě, s výraznými
loveckými instinkty a velkou učenlivostí a cvičitelností.
V roce 1926 byl zaloţen německý klub pro jagdteriéry.
Stejně jako dřív kladou chovatelé německého
jagdteriéra největší důraz na loveckou
upotřebitelnost, pevnost povahy, odvahu a ostrost

-- 44
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VELMI DŮLEŢITÉ
INFORMACE

CHOVÁNÍ /
CHARAKTER
(POVAHA)

Malý, celkově černě zbarvený kompaktní lovecky
upotřebitelný pes dobrých proporcí.
Poměr obvodu
hrudníku ke
kohoutkové výšce:

obvod hrudníku přesahuje
kohoutkovou výšku o 10 aţ
12 cm.

Délka trupu /
kohoutková výška:

Trup poněkud delší neţ
kohoutková výška.

Hloubka hrudníku /
kohoutková výška:

Zhruba 55 - 60 %
kohoutkové výšky.

Odváţný a tvrdý, pracovitý a vytrvalý, vitální a
temperamentní, spolehlivý, přátelský a dobře
zvladatelný, není plachý ani agresivní.
Protáhlá, poněkud klínovitá, ne špičatá, tlama
poněkud kratší neţ mozkovna měřená od týlního
hrbolu aţ po odsazení čela (stop).
Plochá a mezi ušima široká.
Mezi očima uţší.

MOZKOVNA

Lebka

STOP

Slabě vyvinutý.

Nos
HLAVA
LEBKA
OBLIČEJOVÉ
ČÁSTI
Tlama

Podle tlamy nesmí
být ani příliš štíhlý,
ani příliš malý,
nesmí být
rozštěpený, je
černý; v případě
hnědé základní
barvy srsti je také
hnědý.
Silná, hluboká
dolní čelist, silně
vyjádřená brada.

Líce

Vyjádřené.

Pysky

Pevně přiléhající a
dobře
pigmentované.

Čelisti/chrup/zuby

Velké zuby. Silné
čelisti s
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dokonalým,
pravidelným a
úplným nůţkovým
skusem, přičemţ
horní řada řezáků
přesahuje přes
dolní řadu řezáků,
zuby se navzájem
dotýkají a zuby
stojí kolmo v
čelistech. Se 42
zuby podle
zubního vzorce.

Oči

Uši

KRK

Zpravodaj č. 1/2010
dozadu, krátké pevné slabiny, lehce
vtaţené břicho.

OCAS

Dobře nasazen na zádi, zkrácený zhruba o 1/3. Raději
méně zvednutý, neţ nesen příliš strmě vzhůru, nesmí
se sklánět nad hřbet. (V zemích, kde je zákonem
zakázáno kupírování ocasu můţe ocas zůstat
přirozený. Měl by být nesen vodorovně nebo lehce
šavlovitě zahnutý).
Při pohledu zepředu
rovné a rovnoběţné, při
pohledu ze strany dobře
postavené pod trup.
Všeobecně
Vzdálenost od země k
loktům by měla zhruba
odpovídat vzdálenosti od
loktů ke kohoutku.

Tmavé, malé,
oválné, dobře
uloţené a
bezpečné před
poraněním. Oční
víčka dobře
přiléhající.
Odhodlaný výraz.
Lehce přiléhající
překlopené ucho,
vysoko nasazené,
ne vysloveně
malé, ve tvaru V.

Silný, ne příliš dlouhý, poněkud nasazený se silným
přechodem k plecím.

KONČETINY

HRUDNÍ
KONČETINY

Plece

Dobře šikmo dozadu
uloţená dlouhá lopatka,
silně osvalená. Dobré
zaúhlení lopatky a
nadloktí.

Nadloktí

Pokud moţno dlouhé, s
dobrým suchým
osvalením.

Loket

dobře přiléhající k trupu,
není vytočen ven, ani
vtočen dovnitř. Dobré
zaúhlení nadloktí a
předloktí.

Předloktí

Suché a svisle postavené,
silné kosti.

Zápěstí

Silná.

Přední
nadprstí

Lehce směřuje dopředu,
kosti spíše silné neţ
jemné.

Tlapy
hrudních
končetin

Často širší neţ zadní
tlapy, s těsně sevřenými
prsty a dostatečně
silnými, tvrdými,

Horní linie Rovná.
Kohoutek Vyjádřený.

TRUP

Hřbet

Silný, rovný, ne příliš krátký.

Partie
beder

Silně osvalená.

Záď

Silně osvalená, plochá.

Hrudník

Hluboká, dobře klenutá ţebra, ne příliš
široká; dlouhá hrudní kost s ţebry
dosahujícími daleko dozadu.

Dolní linie Probíhá v elegantním oblouku směrem
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Zpravodaj č. 1/2010
černošedě melírovaná. S červenoţlutými,
ostře ohraničenými, čistými odznaky na
obočí, tlamě a hrudi, na bězích a kolem
konečníku (řitního otvoru). Světlá i
tmavá maska jsou rovnocenné; malé bílé
odznaky na hrudi a prstech tlap se
tolerují.

odolnými a dobře
pigmentovanými
polštářky. Směřují
rovnoběţně, nevytáčejí
se dovnitř ani ven v
postoji ani v pohybu.
Při pohledu zezadu rovné
a paralelně postavené.
Všeobecně Dobré zaúhlení stehna a
lýtka i lýtka a nártu. Silné
kosti.
Stehna

Dlouhá, široká a
svalnatá.

Kolena

Silná, s dobrým
zaúhlením stehna a lýtka.

Lýtka
PÁNEVNÍ
KONČETINY Hlezno
Nárt

VELIKOST A
HMOTNOST
Hmotnost (poţadovaná pracovní
hmotnost):

KŮŢE
OSRSTĚNÍ

Silná, pevně přiléhající, bez tvorby vrásek.
Vlastnosti Hladká, hustá, tvrdá drsná srst nebo
srsti
odolná hladká srst.
Barva

Barva je černá, tmavě hnědá nebo
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33 aţ 40
cm

Psi

9 aţ 10
kg

Feny

7,5 aţ 8,5
kg

VADY

TĚŢKÉ VADY

· Úzká lebka, štíhlá anebo špičatá tlama, letmá dolní
čelist, úzké čelisti, slabý skus, kaţdá nepravidelnost v
postavení řezáků.
· Světlý nebo skvrnitý nos.
· Světlé, příliš velké nebo vystupující oči.
· Podstavené uši, vlající uši, příliš hluboko nasazené
nebo příliš těţké uši.
· Strmé zaúhlení hrudních končetin.
· Hřbet spáditý nebo kapří hřbet, příliš krátký.
· Krátká hrudní kost.
· Příliš úzká, příliš široká fronta.
· Strmá pánevní končetina, přestavěnost.
· Silně ven nebo dovnitř vytočené nebo vtočené lokty,
příliš sevřené nebo příliš povolené tlapy, kravský
postoj, sudovitý postoj nebo úzký postoj; v klidu a v
pohybu.
· Jinochod, strnulý nebo krátký a drobivý pohyb.
· Prošlápnuté tlapky, kočičí tlapky.
· Ocas přetočený nad hřbet, příliš nízko nasazený
ocas, ocas nesený svěšený.

Oválné, okrouhlé, s těsně
sevřenými prsty a
dostatečně silnými,
Tlapy
tvrdými, odolnými a
pánevních dobře pigmentovanými
končetin
polštářky. Směřují
rovnoběţně, nevytáčejí
se dovnitř ani ven v
postoji ani v pohybu.

CHODY

Feny

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí
povaţovat za vadu, jejíţ hodnocení musí být v
přesném poměru s odchylkou. Chybění jednoho nebo
obou M3 se nepovaţuje za vadu.

Krátké, kolmo postavené.

Prostorné, vpředu dlouhý krok a
zezadu silný posun, plynulé. Hrudní i
pánevní končetiny se pohybují rovně a
rovnoběţně, pohyb není strnulý.

33 aţ 40
cm

Kohoutková výška:

Dlouhá, svalnatá a
šlachovitá.
Hluboko postavené a
silné.

Psi
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· Krátká srst, vlnitá srst, otevřená nebo příliš tenká
srst.
· Neosrstěné břicho a vnitřní strany stehen.

VYLUČUJÍCÍ VADY

· Slabá povaha, plachost při výstřelu a před zvěří.
· Předkus a podkus, zkříţený skus, klešťový skus,
částečné kleště, kulisový skus, chybějící zuby s
výjimkou M3.
· Chyby pigmentace.
· Ektropium, entropium, oči různých barev, modré
nebo tečkované oči.
· Chybné barvy.
· Přehnaná nebo nedostatečná velikost.

Poznámka

Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá
varlata, nacházející se zcela v šourku.

Podmínky chovnosti
Platné od 1. 1. 2010
Pes

Fena
Věk minimálně 15 měsíců.

Klubová nebo speciální výstava s oceněním výborný nebo velmi dobrý (od 12
měsíců věku).
Absolvování chovného svodu, který se bude konat v rámci výstavy, kde poradce
chovu zajistí podrobné hodnocení exteriéru (kontrola tetovacího čísla nebo čipu,
kontrola zubů, měření výšky a podrobné posouzení exteriéru). Pes můţe
absolvovat chovný svod maximálně třikrát. Povolená absence zubů max. 2 x M3,
v případě absence ostatních zubů musí být doloţeno potvrzení v PP od
veterinárního lékaře a RTG.
Zkoušky:
ZN+ZV+LZ nebo
ZN+ZV+PZ nebo
ZN+ZV+HZ nebo
ZN+ZV+VP nebo
ZN+ZV+VZ

Zkoušky:
ZN+ZV+LZ nebo
ZN+ZV+PZ nebo
ZN+ZV+HZ nebo
ZN+ZV+VP nebo
ZN+ZV+VZ

Zpravodaj č. 1/2010
Postup při uchovňování
Po splnění podmínek chovnosti stanovených výborem klubu zašle majitel
(drţitel) psa nebo feny, člen KCHJgdtČ:
- originál průkazu původu psa nebo feny
- fotokopie soudcovských tabulek ze zkoušek
- fotokopie posudkových listů z výstav
- 2 stejné barevné fotografie psa nebo feny ve výstavným postoji
pohlednicového formátu. Pes nebo fena musí být zřetelně viditelní, postava musí
vyplňovat 2/3 fotografie.
- kontaktní údaje majitele /adresa bydliště, elektronická adresa, telefon/
Poplatek za uchovnění stanovený výborem je 100,- Kč. Poplatek posílejte na
adresu poradce chovu.
Poradce chovu zaregistruje psa nebo fenu ve své chovné evidenci a originál
průkazu původu psa zašle k registraci plemenné knize. Plemenná kniha zařadí
psa do chovu a průkaz původu vrátí majiteli (drţiteli) psa. Originál průkazu
původu feny vrátí poradce chovu majiteli feny. Chovatel při prvním vrhu zašle
originál průkazu původu feny spolu s přihláškou vrhu plemenné knize. Plemenná
kniha zaregistruje fenu ve své evidenci a průkaz původu feny vrátí majiteli
(chovateli).
Majitel psa nebo feny je povinen hlásit poradci chovu a současně plemenné
knize jakékoliv změny (další zkoušky, výstavy, tituly, změny ve vlastnictví,
ztrátu, úhyn, ztrátu chovnosti…).
Poplatek za krycí list je 100 Kč. Poplatek posílejte na adresu poradce chovu.
Chovatel je povinen předem konzultovat s poradcem chovu ţádost o krytí psem
mimo klub KCHJgdtČ.
Ţádosti o uchovnění a hlášení o změnách posílejte na adresu:

Ing. Dan Černý, 341 92 Kašperské Hory, Sušická 399, tel: 773 276
799, poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
Ţádosti o krycí list posílejte na adresu:

Jaroslav Řezba, 252 65 Tursko, K Erzu 83, tel: 724 065 284,
poradce.kryti@jagdterrierclub.net

Hlasitost na stopě nejméně známka 3.
Hlasitost musí prokázat na klubové zkoušce.
ZN - ochota k práci min. známka 4.
Při krytí musí být alespoň jeden z partnerů plnochrupý.
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Seznam chovných psů aktuálně k 7.12.2009
Celkem 83 psů.

pobarvené stopě: 4,4, Přinášení: 4,4,4, Slídění: 4,4,4,4,
Nahánění: 4,4, Ochota (NN): 4, Nahánení v rákosí: 4,

Ady Liščí
Paseky

Výška 37 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením

Člp.:

16253/05

Nar.:

Výstavy:

výborný, CAC

Zkoušky:

NN 84 b., LZ-III.c., BZ-I.c., HZ-I.c., BZH-I.c.

9.8.2003

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Ochota na černou: 4, Chování u kusu
černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,3, Práce na pobarvené stopě:
4,3, Práce na nepobarvené stopě: 4, Slídění: 4, Nahánění: 4,
Ochota (NN): 4,
Chovný svod:

28.5.05 Rokycany

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá,
/kratší/, Barva: černá s pálením
Otec:
Chovatel:

Zorro
Vach Karel

Matka:

Vendy Kareke

Majitel:

Vajnagy Michal,
Horšovský Týn

Člp.:

17185

Nar.:

Výstavy:

2 x V, 2 x CAC

Zkoušky:

NN 84b, ZV - I.c, PZ - III.c

8.12.2005

Nos: 4, Hlasitost: 3, 0, Slídění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: obstál
Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, /s
vousem/, Barva: černá s pálením

"U" Akim z
Pištínského
remízu

Otec:

Ir od Staré
vsi

Matka:

Biana pod Číčavským
lesem

Chovatel:

Vávra Jan

Majitel:

Valenta Josef, Komárov

Poznámka:
Argo od
Kalašova

Člp.:

16010/04

Výstavy:

velmi dobrý

Nar.:

14.4.2003

Zkoušky:

NN 84b., ZV-I.c., PZ-I.c., LZ-I.c., BZ-I.c., BZHI.c., KHZ-I.c., r.CACT

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 4,4,4, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené
stopě: 4,4, Práce na nepobarvené stopě: 4,4, Přinášení: 4,4,4,
Slídění: 4,4, Ochota (NN): 4, Hledání: 3,
Chovný svod: 29.5.04 Rokycany

Poznámka:
Ajax z Bábina
luhu

Chovný svod: obstál

Otec:

Atila As od
Loţnjaka

Matka:

Aida z Bílé saleše

Chovatel:

Kosař Ivan,
čtyřkoly 2

Majitel:

Marek Čáp,
Vepříkov

Poznámka:

ostrost nora 4

Člp.:

17420

Výstavy:

výborný,CAC, CAJC

Nar.:

4.7.2006

Zkoušky:

NN 63 b., ZV - I c., LZ-I.c,PZ - Ic.,BZ II.c,VZ
(MFS) -I.c, res CACIT, res CACT

Nos: 4,4,4,4, Hlasitost: 0,3,4, Poslušnost: 4,4,4,4, Práce na

- 53
52 --

Výška 39,5 cm cm, Chrup: chybí 2xM3, Oko: tmavě hnědé,
Srst: hrubá, /delší/, Barva: černá s pálením
Otec:

Orion de Pey de
Matka:
Galin

JCH Ida z
Voldušského vrchu

Chovatel:

Kalaš Petr,
Březina

Kalaš Petr, Březina

Majitel:

Poznámka:
"U" Argo z
Člp.:
Řezbova dvora
Výstavy:

Zkoušky:

14922/03

Nar.:

29.10.2000

výborný
ZV, PZ, ZH I.c., KHZ I.c. r. CACT, KPZ I.c., KV,
CACT, MFS/VZ/ II.c., KLZ I.c, r.CACT, KSVP I.c,
r.CACT, KBZ + KBZH I.c, KV, CACT, KVZ II.c,
Mezinárodní všestranné zkoušky Slovinsko Ljutomer 2006 2.místo, Evropský šampionát v práci
po výstřelu Rakousko 2009 - III.c

Nos: 4,4,4,4, Hlasitost: 4,4,4,4,4,4,3, Ochota na černou: 4,4,
Chování u kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,4,4,4, Práce na
pobarvené stopě: 4,4,3,3,4, Přinášení: 3,4,3,4,4,3, Slídění:
4,4,4,4, Nahánění: 4,4,4,4, Ochota do vody: 3,3,4, Nahánení v
rákosí: 3,3,2,

53 -- 54

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Chovný
svod:

24.8.02 Štoky

Výška 37,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá s
vousem, /jemným/, Barva: černá s pálením
Otec:

"U" Mik z
Matka:
Krkonošských strání

ICH, CHČR Bessy od
Třívrché borovice

Chovatel:

Ing. Řezba Jaroslav Majitel:

Černý Daniel,
Borová Lada

Zpravodaj č. 1/2010
Atos z
Jilemnického
lomu

Člp.:

16963/07

Nar.:

Výstavy:

výborný

Zkoušky:

NN 78 b,ZV - I.c, BZ - III.c,LZ - II.c

Otec:

Eda z Drňovek

Chovatel:

Hájek Václav.Trnčí
Hájek Josef,
Majitel:
13
Plánice 341

Attila - ASS od
Loţnjaka

5 x V, 2 x CAC, res.CAC

Zkoušky:

NN - 81 b,ZV-I.c.,BZ - I.c., LZ - I.c

Černíkov 2007

Otec:

Hary z Jabaku Matka:

Lina Pstruţná

Chovatel:

Nosek Jan

Majitel:

Nosek Jan

Člp.:

14321/99 t.č.13372

Nar.:

Výstavy:

výborný, 3x vítěz mladých, CHČR, VSV, BOB, 2x
CAC, r. CAC, r. CACIB

Zkoušky:

NN I.c.H, ZV-I.c., ZH-I.c./v zemi původu/

Matka: Elza od Staré vsi

Člp.:

17446

Nar.:

Výstavy:

velmi dobrá

Zkoušky:

NN - obstál, BL - I. c vyhaněč, II.c ned. Vyhnání,
LZ - III.c, ZV - I.c

Chovný
svod:

31.5.2008 Rokycany

Výška 36 cm, Chrup: úplný, Oko: světle hnědé, Srst: krátká,
/hladká přiléhavá/, Barva: hnědá s pálením
Otec:

Chyt z Nadkoutí

Matka:

Feta za
Záhorníku

Chovatel:

Vodička Milan,
Bohuslavice

Majitel:

Liska Josef

11.12.99 Vraţkov

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá,
/výrazné pálení/, Barva: černá s pálením

5.7.2006

Nos: 4, Hlasitost: 3, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě:
3, Slídění: 4, Ochota (NN): 4,

28.4.1998

Nos: 4, Hlasitost: 3, Ochota na černou: 4, Poslušnost: 4,
Slídění: 4,

Poznámka:

- 54
- 55
- -

24.11.2004

Poznámka:

Výška 37 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: hnědé, Srst: krátká,
Barva: černá s pálením

Poznámka:

Nar.:

Výška 40 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením

Chovný svod: obstál

Chovný
svod:

Výstavy:

Chovný svod:

2.6.2005

Nos: 4,3, Hlasitost: 1,4, Práce na pobarvené stopě: 1,2,
Ochota (NN): 4,

Art z
Bohuslavic

16791

Nos: 4, Hlasitost: 4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,4, Slídění: 4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

Poznámka: Ostrost prokázána na CHS ve Štokách
Argo z Trnčí

Člp.:

Otec:

Asko von den
Chlosswiens´n

Matka:

Doly von
Goldental

Chovatel:

Loţnjak Damir

Majitel:

Kuneš František,
Rokycany 1

Poznámka:
Back z
Pocinovských
lesů

Člp.:

16840

Výstavy:

výbornýýborná

Nar.:

16.2.2005

Zkoušky:

NN - obstál 84b, ZV - I.c, BZ II.c, LZ - II.c

Nos: 4, Hlasitost: 0,3, Poslušnost: 4, Slídění: 4, Ochota (NN):
4,
Chovný
svod:

Černíkov 2007

Výška 36,5 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: krátká,
/hladká přiléhavá/, Barva: černá s pálením

55 -- 56

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Otec:

"U" Mik z
Krkonošských
strání

Matka: Bety ze Šopíkova údolí

Chovatel:

Fořt Stanislav,
Pocínovice

Raisner Václav,
Majitel: Chodská Lhota 159,
Domaţlice

Poznámka:
Bari Black
Killer

Člp.:

16756/06

Výstavy:

výborný, CACIB, 2x res. CACIB, 5x CAC, 2x res.
CAC, 2x BOB, KV, NV, BIG-BIS 5. Místo, Český
šampion

Nar.:

24.10.2004

Zkoušky:

NN 81b.0, 40 s., ZV-I.c., BZH-I.c.

Nos: 4, Hlasitost: 4, Chování u kusu černé zvěře: 4,
Poslušnost: 4, Práce na nepobarvené stopě: 4, Slídění: 4,
Ochota (NN): 4,
Chovný
svod:

Otec:

Baron Drahov
breh

Matka:

Cula z Pustého jitra

Chovatel:

Hornof Martin,
Pavlíkov

Majitel:

Valentin Martin, Mšec,
tel.: 604831048

Poznámka: Pes je na prodej /zveřejněno 14.7.2008/
Člp.:

15710/07 SPKP
6809

Výstavy:

výborný, CAC, 2xr.CAC

Zkoušky:

NN 84b.0, 22s., ZV-I.c., BZ-III.c., LZ-I.c.

Nar.:

Rudolfov

Poznámka:
Ben z
Chrástecké
hájovny

Člp.:

17407

Nar.:

15.6.2006

Výstavy:
Zkoušky:

NN - 84bodů, ZV - I.c, LZ - I.c, BZ - I.c,

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,4, Slídění: 4,3, Nahánění: 4,3, Ochota (NN): 4,
Chovný svod:

Březina

Výška 37 cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením
Otec:

Endy od Kunšovské
bašty

Matka:

Xita Kareke

Chovatel:

Kofroň Vlastimil,
Milevsko

Majitel:

Kurfiřt
František

"U" Ben z
Člp.:
Řezbova dvora

Chovný svod: 16.8.03 Štoky
Výška 37,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
/prosvítání bílých chlupů po celém těle/, Barva: černá s
pálením
Otec:

Ďasík Čerešňový
bok

Matka:

Chovatel:

Híveš Zoltán,

Majitel: Schwarz Jaroslav,

Gaja od Fiľku

15380/03

Nar.:

21.11.2001

Výstavy:

výborný, 7xCAC, 4xCACIB, 2x r.CACIB, 2xBOB,
VDH - Německo, r. Deutscher Champion, Český
šampión

Zkoušky:

ČESKÝ ŠAMPION PRÁCE, ZV, PZ, BZ, LZ, KZH,
KLPZ, SZVP - I.c., 2x PZ, SVP, KVZ, BZH - II.c, NN
84 b., MSBL 2xII.H., HZ II.c Diviačiar, 2xCACT,
MFS/VZ/ - II.c., KLZ - I.c.KV, CACT, KSVP I.c., KV,
CACT, Mezinárodní všestranné zkoušky Slovinsko Ljutomer 2006 1.místo

27.5.2001

Nos: 3,4, Hlasitost: 3,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 1,4, Slídění: 3,3, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

- 56
- 57
- -

Nenince, SR

Poznámka:

27.5.06 Svrkyně

Výška 38,5 cm, Chrup: úplný, Oko: světle hnědé, Srst: hrubá s
vousem, /středně dlouhá/, Barva: hnědá s pálením

Baron pod
Karikášom

Zpravodaj č. 1/2010

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 4,4,4, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4, Poslušnost: 4,4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4, Práce na nepobarvené stopě: 2, Přinášení: 3,4,3,2,2,
Slídění: 4,4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný
svod:

18.5.03 Bošice

Výška 38,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením
Otec:

"U" Mik z
Krkonošských
strání

Chovatel:

Ing. Řezba Jaroslav Majitel: Ing. Jaroslav Řezba,

57 -- 58

Matka:

ICH, CHČR Bessy od
Třívrché borovice

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Zpravodaj č. 1/2010

Horoměřice Praha –
Západ

Chovný svod: 27.5.06 Svrkyně
Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: krátká, /tvrdá,
výrazné pálení/, Barva: černá s pálením

Poznámka:
Black z
Jenišova

Člp.:

17057

Nar.:

13.8.2005

Výstavy:

výbornýýborný

Zkoušky:

NN 81b, ZV - I.c, BZ - II.c, LZ - I.c

Nos: 4,4, Hlasitost: 3, 0, Poslušnost: 4,3, Práce na pobarvené
stopě: 4,3, Slídění: 4,3, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 31.5.2008 Březina
Výška 36 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: hnědé, Srst: krátká,
Barva: černá s pálením
Otec:

Filip od Lozského
hradu

Matka:

Miki Podolská
samota

Chovatel:

Vitouš Jan, Bílina

Majitel:

Friedrich Václav,
Bílina

Zkoušky:

15940/05

Nar.:

"U" Body z
Království

Matka:

Dona z Hradu
Radyně

Chovatel:

Kuncl Vojtěch,
Hostomice

Majitel:

Sirko Radek,
Teplice 1

Člp.:

17545

Nar.:

8.9.2006

Výstavy:

výborný, CAC, CACIB, CAC, Klubový vítěz 2009

Zkoušky:

NN-84 b.,ZV-I.C, PZ - I.c.,BZH - I.c.,LZ - I.c., SVP I.c, BL - I.c, II.c, VZ . I.c, ZH I.c Diviačiar,
Evropský šampionát v práci po výstřelu Rakousko
2009 - III.c, MFS (VZ) - I.c CACIT, CACT

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 4,4,3,4, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4, Poslušnost: 4,4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,1,4, Přinášení: 4,4,4, Slídění: 4,4,4, Nahánění: 4,4,
Ochota do vody: 4, Nahánení v rákosí: Ostrost 4,

22.2.2003

Chovný
svod:

velmi dobrý
NN 84b., ZV-I.c., LZ-II.c., BZ II.c., MSBL 2xII.c
D, BL 2xII.c.

obstál

Výška 37,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá s
vousem, Barva: černá s pálením

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 2,3, Práce na pobarvené
stopě: 2,3, Slídění: 4,4, Ochota (NN): 4,

Otec:

Oryx Aluminium

Matka:

Juta od Slámy

Chovný svod: 28.5.05 Rokycany

Chovatel:

Holub Ladislav

Majitel:

Výška 38 cm, Chrup: úplný, /vet. doloţeno po zranění/, Oko:
tmavé, Srst: krátká, Barva: černá s pálením

Holub Ladislav,
Kolín

Poznámka: holubkolin@seznam.cz

Otec:

Hek od Jahodové
Matka:
louky

Rona z
Touškovských polí

Chovatel:

Ausbuger Jan,
Prachatice

Friedek Pavel,
Prachatice

Majitel:

Poznámka:
Blesk z
Hostomic

Car Jarčino údolí

Poznámka:

Poznámka:
Blesk
Člp.:
Svojnický Ranč
Výstavy:

Otec:

Člp.:

16801/07

Nar.:

19.11.2004

Výstavy:

výborný

Zkoušky:

NN 81b.0, 31 s., ZV-I.c., BZ-I.c., LZ-I.c.

Nos: 4,4, Hlasitost: 3,3, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,4, Slídění: 3,3, Nahánění: 3,2, Ochota (NN): 4,

- 58
- 59
- -

Bojar
od Kalašova

Člp.:

16385/06

Nar.:

14.1.2004

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 84b.0, 22 s., ZV-I.c., BZ-I.c.

Nos: 4, Hlasitost: 4, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě:
3, Slídění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný
svod:

28.5.05 Rokycany

Výška 38,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
/tmavé pálení/, Barva: černá s pálením
Otec:

"U" Mik z

59 -- 60

Matka: Ida z Voldušského

Chovatel:

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Zpravodaj č. 1/2010

Krkonošských strání

Car Lumen
Mundi

Kalaš Petr, Břasy

vrchu
Majitel: Netušil Jiří, Větřní

Poznámka:
Britt
od Kalašova

Člp.:

16388/06

Nar.:

Výstavy:

výborný

Zkoušky:

NN 81b.0, 53 s., BZ-I.c., LZ-II.c., PZ-I.c.

Ida z Voldušského
vrchu

Chovatel:

Kalaš Petr, Břasy

Petrţílka Zdeněk,
Měšice

Majitel:

Poznámka:
"U" Brix z
Pištínského
remízu

Člp.:

17858

Nar.:

2.7.2007

Výstavy:

2 x výborný, CAC, CACIB, BOB, VD

Zkoušky:

NN - 84b, ZV - I.c, LZ - I.c, SVP - I.c, PZ - I.c,
MFS (VZ) - I.c, KHZ - I.c, CACT, BZH - II.c

Nos: 4,4,4,4,4, Hlasitost: 4,3,3,3,2, Ochota na černou: 4,
Chování u kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 3,4,4,4,3, Práce
na pobarvené stopě: 4,4,4, Práce na nepobarvené stopě: 2,
Přinášení: 4,3,4,4,4,4, Slídění: 4,3,3, Nahánění: 4,3, Ochota do
vody: 4,4, Ochota (NN): 4, Nahánení v rákosí: 4,4,
Chovný
svod:

Praha 08

Výška 38,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá s
vousem, Barva: černá s pálením
Otec:

Baron pod
Karikášom

Chovatel:

Jan Vávra, Pištín
117, 373 46

Poznámka:

kód 2, tel: 604440874, mail:vavra@necoss.net

- 60
- 61
- -

Matka:

Biana pod
Číčavským lesem

Majitel:

Jan Vávra, Pištín
117, 373 46

26.8.2000

Výstavy:

výborný

Zkoušky:

NN 84 b., ZV-I.c., PZ-I.c., MKBL 2xI.c. D.

Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: krátká, Barva:
černá s pálením

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: krátká, /tmavé
pálení/, Barva: černá s pálením
"U" Mik z
Matka:
Krkonošských strání

Nar.:

Chovný svod: 16.8.03 Štoky

28.5.05 Rokycany

Otec:

14771/03

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Přinášení: 4,3,3,
Slídění: 4,4, Ochota (NN): 4,

14.1.2004

Nos: 4,3, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,2, Přinášení: 3, 4, 3, Slídění: 4,4, Nahánění: 4,4,
Ochota (NN): 4,
Chovný
svod:

Člp.:

Otec:

Chyt
z Březiňáku

Matka:

Arka od Poustevníčka

Chovatel:

Fiala Miroslav

Majitel:

Šolc Jan, Lysá nad
Labem

Poznámka:
Car Merom

Člp.:

17479

Výstavy:

velmi dobrý

Nar.:

5.8.2006

Zkoušky:

NN - 84bodů, ZV - II.c, LZ - I.c

Nos: 3,3, Hlasitost: 0,4, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené
stopě: 4, Slídění: 4,4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: obstál
Výška 36 cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením
Otec:

Zan z Krilisova

Matka:

Arina ze Záborské
Hádky

Chovatel:

Měrka Roman,
Chýnov

Majitel:

Měrka Roman,
Chýnov

Poznámka:
Car od
Člp.:
Špičácké cesty
Výstavy:
Zkoušky:

17238

Nar.:

14.2.2006

velmi dobrý
ZN - 81 b.,ZV -I.c., LZ - I.c

Nos: 4,4, Hlasitost: 3,3, Poslušnost: 3,4, Práce na pobarvené
stopě: 3, Slídění: 3,4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod:

obstál

Výška 37,5 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavé, Srst: hrubá,
Barva: černá s pálením
Otec:

Cliff

Matka:

61 -- 62

Bety Bejro Agi

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Chovatel:

Švarc
Miroslav

Zpravodaj č. 1/2010

Švarc Miroslav,
Hořovice

Majitel:

stopě: 3, Slídění: 4,4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: obstál

Poznámka:
Car Tomkar

Člp.:

15599/05

Nar.:

Výstavy:

výborný, CAC

Zkoušky:

NN 84 b.0, 19 s., ZV-I.c., BZ-I.c., LZ-II.c., ZHI.c.Diviačiar, KZH-II.c.

Výška 35 cm, Chrup: chybí 2xM3, Oko: světlé, Srst: hrubá,
Barva: černá s pálením

19.5.2002

Nos: 4,3,4,4, Hlasitost: 2,4,4,4, Poslušnost: 4,4,4,4, Práce na
pobarvené stopě: 4,2,4, Slídění: 4,4,4,3, Nahánění: 1,3,4,
Ochota (NN): 4,
Výška 38,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
Barva: černá s pálením
Nik Kareke

Matka:

Fina z Flusberku

Chovatel:

Karban
Zdeněk

Majitel:

Bočan Zdeněk, Bělá nad
Radbuzou

Iza od Rakováku

Chovatel:

Rot Aleš,
Dobev

Majitel:

Brabenc Václav,
Druţstevní 186, Písek

Poznámka:

v.brabenec@seznam.cz
14521/03

Nar.:

15.5.2000

Výstavy:

výborný, CAJC, 3x CAC, 2x r.CACIB

Zkoušky:

NN 84b., ZV-I.c., LZ-I.c., HZ-I.c. Diviačiar, MSBL
I/II c. D., BZH-I.c., SVP-I.c.

Chovný svod: 5.5.02 Pavlíkov

Člp.:

17166/07

Nar.:

Výstavy:

výborný, 3x CAC,2xCACIB, KV

Zkoušky:

NN 84.b., ZV-I.c., BZH - II.c., HZ -I.c

Výška 39,5 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: hrubá,
/čokoládová hněď/, Barva: hnědá s pálením

3.11.2005

Nos: 44, Hlasitost: 4,3,3, Ochota na černou: 4, Práce na
pobarvené stopě: 4, Práce na nepobarvené stopě: 4, Ochota
(NN): 4,
Chovný svod: obstál
Výška 40 cm, Chrup: chybí 1xM3, /vlevo/, Oko: tmavé, Srst:
hrubá, /tvrdá, středně dlouhá/, Barva: černá s pálením
Otec:

Darek Vlčí Kámen Matka:

Cula z Pustého
jitra

Chovatel:

Hornof Martin,
Pavlíkov

Hornof Martin,
Pavlíkov

Majitel:

Poznámka:
César z
Dobevských
strţí

Matka:

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 2,3,4, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4, Poslušnost: 3,4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4, Práce na nepobarvené stopě: 4,4, Slídění: 4,4,3,
Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

Poznámka:
Cedar Black
Killer

Zorro

Cipro Bejro Agi Člp.:

Chovný svod: 28.5.05 Rokycany

Otec:

Otec:

Člp.:

17435

Nar.:

4.7.2006

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 84b, ZV - I.c, LZ - I.c

Nos: 4,4,, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené

- 62
- 63
- -

Otec:

Cet ze Lkáně

Matka:

Jeny z Jelče

Chovatel:

Bejček Rostislav,
Bejček Rostislav,
Majitel:
Krásno nad Teplou
Krásno nad Teplou

Poznámka:
Cir Svojnický
ranč

Člp.:

15977/06

Výstavy:

velmi dobrý

Nar.:

18.3.2003

Zkoušky:

NN 84b.0, 29 s., BZ - I.c., LZ - I.c.

Nos: 4, Hlasitost: 3, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě:
4, 4, Slídění: 3, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 1.10.05 Mladá Boleslav
Výška 39,5 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavé, Srst: hrubá s
vousem, /delší/, Barva: černá s pálením
Otec:

Hek od Jahodové
louky

Matka:

Erika Vlčí kámen

Chovatel:

Friedek Pavel,
Prachatice

Majitel:

Brummer Josef,
Říčany

63 -- 64
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Poznámka:
"U" Cliff

Poznámka:

Člp.:

14319/03, HR/14200 Nar.:
import Chorvatsko

Výstavy:

výborný, Český junior šampion, Český šampion,
4x r.CACIB, CACIB, 2x Vítěz spec. výstavy

Zkoušky:

NN 84b.0, 29s., ZV-I.c., BZH-I.c., LZ-I.c., BZ-I.c.,
PZ-I.c., HZ-I.c., VZ-I.c.

20.8.1999

Čak z
Měčínské hory

Otec:

As

Matka:

Zita

Chovatel:

Kovačevič Antun, HR

Majitel:

František Kuneš,
Rokycany

Nar.:

5.7.2001

výborný

Zkoušky:

NN 84.b., ZV-I.c., BZ - I.c., LZ-II.c.

16.8.03 Štoky

Výška 38,5 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavě hnědé, Srst:
krátká, /tmavé pálení/, Barva: černá s pálením
Otec:

Chir Cvilínský
vrch

Matka:

Zita z Mečkovské
skály

Chovatel:

Baštař Karel

Majitel:

Krátký Jiří, Klatovy

Poznámka:
Dag z
Člp.:
Luţanské Hory
Výstavy:
Zkoušky:

16609/05

Nar.:

10.7.2004

výborný, CAJC
NN 73b., ZV-I.c., LZ-I.c., BZ-II.c.

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,3, Slídění: 4,4, Ochota (NN): 3,

Poznámka:
Cupko spod
Šluchty

Výstavy:

Chovný svod:

5.5.02 Pavlíkov

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
/syté pálení/, Barva: černá s pálením

15161/03

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 2, Slídění: 4,3, Ochota (NN): 4,

Nos: 4,4,3,4,4, Hlasitost: 4,4,4,4,4, Poslušnost: 4,3,4,4,4,4,
Práce na pobarvené stopě: 4,4,4,3, Práce na nepobarvené
stopě: 4, Přinášení: 4,4,4,4,4, Slídění: 3,4,4,4,4,4, Ochota
(NN): 4,
Chovný
svod:

Člp.:

Člp.:

17319/06 SPKP
7781

Výstavy:

výborný, KV-VD

Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá,
/světlejší pálení/, Barva: černá s pálením

Zkoušky:

NN 84b.0, 18 s., ZV - I.c, BZ - II.c, BZH - I.c, LZ
- II.c, PZ - I.c, MKSBL - I.c./I.c, CACIT

Otec:

Aris zo Zelenkovho
dvora

Chovatel:

Šos Miroslav, Zelená
Řezníček Jan,
Majitel:
hora
Švihov

Nar.:

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 4,4,4, Chování u kusu černé zvěře: 4,
Poslušnost: 4,4,4, Práce na pobarvené stopě: 3,4, Práce na
nepobarvené stopě: 3, Přinášení: 4,4,4, Slídění: 4,3,4,
Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný
svod:

1.10.05 Mladá Boleslav

Výška 37 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
Barva: černá s pálením
Cila spod Kojšovskej
hole

Otec:

Dag Vapec

Matka:

Chovatel:

Tremko
Radovan,
Jaklovce, SR

MVDr. Svoreňová
Majitel: Zdenka, Kralupy nad
Vltavou

- 64
- 65
- -

Chovný svod: 1.10.05 Mladá Boleslav

26.7.2004

Matka:

Charka od Fiľku

Poznámka:
Dan Svojnický
ranč

Člp.:

16365

Výstavy:

výborný

Nar.:

11.11.2003

Zkoušky:

MSBL -I.cV., ZV- I.c., LZ - II.c, BZ - III c

Hlasitost: 3,
Chovný
svod:

obstál

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením

65 -- 66

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Zpravodaj č. 1/2010

Otec:

Chyr Cvilinský vrch Matka: Gyta z Orlovky

Chovný svod: Březina

Chovatel:

Friedek Pavel,
Prachatice

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením

Majitel:

Benda Jaroslav,
Štěnovice

Poznámka:
Eddy Dračí
kámen

Nar.:

20.7.2005

Matka:

Cezan

Havlíček Václav,
Stod

Majitel:

Albl Václav,
Stříbro

17037

Výstavy:

výborný, CAJC,CACIB, 3xBOB

Chovatel:

Zkoušky:

NN - 78 b.,ZV- I.c., BZ - I.c., LZ - I.c

Poznámka:
En z Modřínice Člp.:

Chovný svod: obstál
Výška 37 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením
Otec:

Endy od Kunšovské
bašty

Matka:

Cira z Pustého
jitra

Chovatel:

Divoký František

Majitel:

Blaţek Milan,
Ţeleč

Člp.:

16563/06

Výstavy:

velmi dobrý

Nar.:

Zkoušky:

NN 84b., ZV-I.c., BZ-I.c., MSBL I.c./I.c., CACIT,
V/V

Chovný svod: 1.10.05 Mladá Boleslav
Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: krátká, /syté
pálení/, Barva: černá s pálením
Otec:

Cliff z Plaňanského
úvozu

Chovatel:

Ing. Špírková Lenka,
Hartman Petr,
Majitel:
Světec
Vraňany

Matka:

Sendy z Jarné

Poznámka:
Člp.:

17304

Nar.:

23.4.2006

Výstavy:

velmi dobrý, Výborný

Zkoušky:

NN - 84bodů, ZV - I.c, LZ - I.c, BZ - I.c,

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,3, Slídění: 4,4, Nahánění: 4,4,

- 66
- 67
- -

Nar.:

5.5.1997

Výstavy:

výborný, CHČR, 8x CAC, 4x BOB, 4x CACIB

Zkoušky:

NN 69b., ZV-II.c., BZ-II.c, MSNL 2x I.c. CACIT

Chovný
svod:

13.6.99 Pavlíkov

Výška 40 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá,
Barva: černá s pálením

1.6.2004

Nos: 4, Hlasitost: 4, Poslušnost: 3, Práce na pobarvené stopě:
3, Slídění: 4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

12988/99

Nos: 3, Hlasitost: 2, Poslušnost: 3, Práce na pobarvené stopě:
3, Slídění: 3,

Poznámka:

Eman z
Touškovských
polí

Atilla - ASS od
Loţnjaka

Člp.:

Hlasitost: 3,3,,

Edy z Jarné

Otec:

Otec:

Avar od Splávku

Matka:

Chyta Cvilinský
vrch

Chovatel:

Pastyřík Aleš,
Otročíněves

Majitel:

Ficek František,
Kralovice

Poznámka:
Erb Svojnický
ranč

Člp.:

16652/07

Nar.:

9.8.2004

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 84b.0, 21s., ZV-I.c., LZ-I.c.

Nos: 4,4, Hlasitost: 3,3, Poslušnost: 4,3, Práce na pobarvené
stopě: 4, Slídění: 4,4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 21.10.06 Rokycany
Výška 37,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá s
vousem, /delší/, Barva: černá s pálením
Otec:

Hek od Jahodové
Matka:
louky

Rona z
Touškovských polí

Chovatel:

Friedek Pavel,
Prachatice

Hercik Karel,
Vimperk

Poznámka:

67 -- 68

Majitel:

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Erik
Svatoborský
lovec

Člp.:

17369

Výstavy:

20 x Výborný, 2 x KV, CAJC, 8 x CAC, 5 x CACIB, 5
x BOB, Český junior šampion, Český šampion,
Vítěz výstavního poháru 2008, Český
Grandšampión, Vítěz speciální výstavy, 2 x
res.CACIB

Zkoušky:

Nar.:

Zpravodaj č. 1/2010
Zkoušky:

28.6.2006

Nos: 4,4,4,, Hlasitost: 4,4,3, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4, Poslušnost: 4,4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,1,2, Slídění: 3,4,, Nahánění: 4,4,, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: X. 2008, Praha
Výška 38,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá s
vousem, Barva: černá s pálením

ZN-84 b., ZV - I.c., LZ - I.c, BZH - II.c, HZ - I.c Diviačiar, BZ - II.c

Nos: 4,4,3, Hlasitost: 3,3,4, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,4,3, Práce na pobarvené
stopě: 2,3,3, Práce na nepobarvené stopě: 4, Slídění: 4,4,
Nahánění: 2,3,4, Ochota (NN): 4, Hledání: 4,
Chovný
svod:

obstál

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá s vousem,
Barva: černá s pálením
Otec:

Blesk Svojnický
ranč

Chovatel:

Paroubek Přemysl Majitel:

Matka:

Gaston od
Kunšovské
Bašty

Zoa z Krilisova

Nar.:

Hek od
Matka:
Jahodové louky

Dona z Vranína

Chovatel:

Bartoněk Jan,
Lesonice

Petr Ferdan, Hluboká
nad Vltavou

Poznámka:

hrubý s vousem

Člp.:

16759/06

Výstavy:

výborný, r.CAC

Zkoušky:

NN 84b.0, 28 s., ZV - I.c, PZ - I.c, MKSBL II.c./II.c.

Majitel:

Nar.:

12.10.2004

Chovný svod: 27.5.06 Svrkyně
Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: krátká s
vousem, /tvrdá, přiléhavá, malý vous/, Barva: černá s pálením

Člp.:

18325

Výstavy:

výborný

14.7.2008

Otec:

Gaston z Orlovky Matka:

Zkoušky:

NN - 84b, LZ - II.c, ZV - I.c

Chovatel:

Košatka Jaroslav,
Košatka Jaroslav,
Majitel:
Vodňany
Vodňany

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Poslušnost: 4,3, Práce na pobarvené
stopě: 3, Slídění: 4, Nahánění: 4,2, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: Bílina 09
Výška 39/53 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst:
krátká, Barva: černá s pálením

Fany z Radvanovic

Poznámka:
Gaston
Svojnický ranč

Člp.:

17151

Nar.:

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

KBL-I.c,ZV I.c., LZ - I.c

8.10.2005

Otec:

Blesk Svojnický
ranč

Chovatel:

Paroubek Přemysl,
Šála Antonín,
Majitel:
Sušice
Sušice 232

Chovný
svod:

Člp.:

17053

Otec:

Dorek Vlčí kámen

Matka: Bora Svojnický ranč

Výstavy:

2x výborný, 1x VD, CAJC

Chovatel:

Friedek Pavel,

Majitel: Friedek Pavel,

Matka:

Zoa z Krilisova

Poznámka:
Gals z Vranína

Otec:

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Přinášení: 4,4,4,
Slídění: 4,4, Ochota (NN): 4,

Paroubek Přemysl,
Sušice

Poznámka:
Flok
Svatoborský
lovec

KHZ II.c, LZ.c, ZV Ic, BZ III.c

- 68
- 69
- -

Nar.:

18.8.2005

Hlasitost: 3.IV,
obstál

Výška cm, Chrup: chybí 2xM3, Oko: tmavé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením

69 -- 70
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Prachatice

Poslušnost: 3, Práce na pobarvené stopě: 4, Přinášení: 4,
Slídění: 3, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

Poznámka:
Gróf z
Brníkovského
údolí

Nar.:

16358/06

20.12.2003

Výstavy:

velmi dobrý

Výška 37 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá, /středně
dlouhá, bílý znak na prsou/, Barva: černá s pálením

Zkoušky:

NN 84b.0, 24s, ZV-I.c., LZ-I.c., MKSBL I.c./I.c.,
CACIT V/V

Otec:

Clif z Města věţí

Matka:

Gerta od
Lozského hradu

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,3, Práce na pobarvené
stopě: 4, Slídění: 4,4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

Chovatel:

Špelina František,
Dolní Bělá

Majitel:

Hondl František,
Hostouň

Chovný svod: 28.5.05 Rokycany

Poznámka:

Výška 37,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá,
/výrazně delší/, Barva: černá s pálením
Otec:

Orion de Pey de
Gallin

Matka:

Quela Vospet

Chovatel:

Spěvák Miloš,
Mšené-Lázně

Majitel:

Spěvák Miloš,
Mšené-Lázně

Nar.:

20.12.2003

Poznámka:
Gusto z
Brníkovského
údolí

Člp.:

16356/06

Výstavy:

výborný, CAJC, 2xCAC, NV

Zkoušky:

NN 84b.0.30s., ZV - I.c, KBZ+ KBZH - Ic./I.c,
CACT, KV

Nos: 4, Hlasitost: 3, Chování u kusu černé zvěře: 4,
Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě: 4, Práce na
nepobarvené stopě: 4, Slídění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 1.10.05 Mladá Boleslav

Otec:

Orion de Pey de
Gallin

Matka:

Quela Vospet

Chovatel:

Spěvák Miloš,
Mšené-Lázně

Majitel:

Vaněk Milan,
Děčín

Člp.:

16615/06

Nar.:

Výstavy:

výborný, 6xCAC, r.CACIB, 4xCACIB, 4xBOB

Zkoušky:

NN 84b.0, 26s., MKBZH-I.c., r.CACT, MKLZ-I.c.

Poznámka:
30.7.2004

Nos: 4, Hlasitost: 4, Chování u kusu černé zvěře: 4,

- 70
- 71
- -

Hart od
Vertánky

Člp.:

16829/06

Nar.:

22.1.2005

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 78b.0, 21s., ZV-I.c., BZ-II.c., LZ-I.c., HZII.c.

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 4,4,2, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4, Poslušnost: 4,4,4, Práce na pobarvené
stopě: 3,4,3, Slídění: 4,4, Nahánění: 4,4,4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod:

21.10.06 Rokycany

Výška 35,5 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavé, Srst: hrubá s
vousem, Barva: černá s pálením
Otec:

Car Jarčino údolí

Matka:

Gina od
Vertánky

Chovatel:

Kunc Ladislav,
Vejprnice

Majitel:

Herc Karel,
Dobříč

Poznámka:

Výška 39 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavě hnědé, Srst:
hrubá, Barva: černá s pálením

Hart od
Lozského
hradu

Chovný svod: 27.5.06 Svrkyně

Člp.:

Hary z
Člp.:
Luţanské Hory
Výstavy:
Zkoušky:

17506

Nar.:

22.8.2006

velmi dobrý
MSBL Šaglovce 2008 2 x I.c - vyhaněč, davič CACIT, ZV - I.c, LZ - II.c

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Poslušnost: 4,3, Práce na pobarvené
stopě: 4, Slídění: 4,2, Nahánění: 3, Ochota (NN): OSTROST
4,4,
Chovný
svod:

Kralupy

Výška 37 cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením

71 -- 72
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Otec:

Orix Alúminium

Matka:

Flora ze Šosovny

Chovatel:

Šos Miroslav,
Zelená hora

Majitel:

Šos Miroslav,
Zelená hora

Člp.:

17665

Nar.:

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 84b.,ZV - I.c, LZ - II.c

Zpravodaj č. 1/2010
Zkoušky:

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 4,4,4, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4,2, Poslušnost: 4,4,4,č, Práce na pobarvené
stopě: 4,3, Práce na nepobarvené stopě: 4,4, Slídění: 4,4,4,
Nahánění: 4,4, Ochota (NN): 4,

Poznámka:
Hary z
Pěkného lesa

"U" Hary
z Jabaku

19.2.2007

Chovný
svod:

29.5.04 Rokycany

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 3,4, Práce na pobarvené
stopě: 3, Slídění: 4,3, Nahánění: 3, Ochota (NN): 4,

Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: krátká, Barva:
černá s pálením

Chovný svod: Březina 08

Otec:

Clif z Města věţí

Matka:

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
Barva: černá s pálením

Asta z Vrbické
návsi

Chovatel:

Ing. Koloman
Fernjetsik

Majitel:

Našinec Zdeněk,
Praha 4

Otec:

Cliff

Matka:

Charka z
Holoubkova dvora

Chovatel:

Lusk Václav,
Doumoušice

Majitel:

Lusk Václav,
Doumoušice

Poznámka:

724 / 237297, luskvaclav@seznam.cz
Nar.:

Poznámka:
Hun z
Luţanské hory

Člp.:

17511

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

Nar.:

8.10.2005

NN - 84 b. ,ZV - I.c., PZ - II.c,LZ - II.c., BZ - I.c

Hlasitost: 4,4,4,

Člp.:

14926/03

23.11.2000

výborný, ICH, CHČR, BOB, 5xCACIB, r.CACIB,
4xCAC, r.CAC, VTO, Obl. vítěz, CWC /BOB
Wroclav/

Chovný svod: obstál

Výstavy:
Zkoušky:

NN 81 b., ZV-I.c., BZ-I.c., PZ-I.c., VZ-II.c.

Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: krátká, Barva:
černá s pálením
Otec:

Oryx Aluminium

Matka: Flora ze Šosovny

Nos: 4,4, Hlasitost: 3,3, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,4, Přinášení: 4,2,3,2,3,3, Slídění: 4,4,

Chovatel:

Šos Miroslav, Zelená
hora

Majitel:

Chovný
svod:

Poznámka:

18.5.03 Bošice

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá s vousem,
Barva: černá s pálením
Otec:

Chvat
z Březiňáku

Matka:

Gala z Jabaku

Chovatel:

Kabát Jan, Kolín

Majitel:

Zelenka Jaroslav,
Praha 10

Poznámka:
Hugo z
Chodovské
návsi

NN 84 b., BZH-II.c., HZ-I.c. Diviačiar, LZ-I.c.,
BZ-I.c., BL Bulovce I.c./II.c., m.m./V, ZV-I.c.

Člp.:

16027/05

Výstavy:

výborný

- 72
- 73
- -

Nar.:

20.4.2003

Charlie od
Klírova mlýna

Nar.:

Blaţek Jan,
Muklín

Člp.:

17854

Výstavy:

2x výborný, klubový vítěz

27.6.2007

Zkoušky:

NN 80.b, LZ - I.c, BZ - I.c, ZV - I.c

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,4, Slídění: 4,4, Nahánění: 3, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 11.10.2008 Praha
Výška 35 cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením
Otec:

Quar od Seňovské
paseky

73 -- 74

Matka:

Asta z Karoliny
doliny

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Chovatel:

Cupák Josef, Planá
u Mar. Lázní

Zpravodaj č. 1/2010

Ulrich Milan, Luby
u Chebu

Majitel:

Zkoušky:

Nos: 4,4,4,, Hlasitost: 3,4,4, Poslušnost: 4,4,4, Práce na
pobarvené stopě: 3, Přinášení: 4,3, Nahánění: 4, Ochota do
vody: 3, Ochota (NN): 4,

Poznámka:
Chvat z
Končinské
Stráně

Člp.:

15938/04

Nar.:

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 84b., ZV-I.c, LZ-I.c., BZ-I.c.

22.2.2003

Chovný svod: Praha 08
Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: krátká, Barva:
černá s pálením

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 3,3, Práce na pobarvené
stopě: 4,3, Slídění: 4,4, Ochota (NN): 4,

Otec:

Blesk Svojnický
ranč

Chovný
svod:

Chovatel:

Košatka Jaroslav,
Majitel:
Vodňany

Poznámka:

hrouda.pavel@email.cz, 737/300385

Člp.:

17690

Výstavy:

výborný - CAC

Zkoušky:

NN 69b.,ZV - I.c, LZ - I.c

17.7.04 Přepěře

Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá,
Barva: černá s pálením
Otec:

"U" Mik z
Krkonošských strání

Matka:

Heidi z Končínské
stráně

Chovatel:

Dvořák Jiří, Skalsko

Majitel:

Dvořák Jiří,
Skalsko

Igor z Vranína

Člp.:

16381/05

Nar.:

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 84b., ZV-I.c., LZ-I.c., BZ-I.c., BZH-II.c., HZI.c., BL 2x II.c.

Otec:
Chovatel:

Atilla - ASS od
Loţnjaka
Hruška Miroslav

Matka:

Mery od Seňovské
paseky

Majitel:

Osvald Václav,
Němčice

Poznámka:
Ibar od
Kunšovské
bašty

Člp.:

17737

Výstavy:

velmi dobrý

- 74
- 75
- -

Nar.:

7.4.2007

Pavel Hrouda,
Strakonice
18.2.2007

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 3,4,4, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,4,4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,4, Práce na nepobarvené stopě: 4,2, Slídění: 4,4,4,
Nahánění: 4,4, Ochota (NN): 4,
Výška 40 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: krátká, /tmavé
pálení/, Barva: černá s pálením

Nar.:

Fany z Radvanovic

Chovný svod: obstál

5.1.2004

Chovný svod: 28.5.05 Rokycany

Matka:

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 3, Slídění: 4,4, Nahánění: 3, Ochota (NN): 4,

Poznámka:
Chvat
z Čerchovky

PZ - I.c, LZ - I.c, ZV - I.c, NN - 81b

Ikar
z Březiňáku

Otec:

Brit z Horákova
Ţlebu

Matka:

Rena z Těšanské
Dolinky

Chovatel:

Bartoněk Jan,
Vranín 3

Majitel:

Novosad Petr,
Třebenice

Poznámka:

603/827109

Člp.:

16057/06

Nar.:

16.5.2003

Výstavy:

výborný

Zkoušky:

NN 84b.0, 18 s., BZ-II.c, LZ-I.c, MSBL II.c./I.c.
Š/V

Nos: 3, Hlasitost: 3, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě:
3,3, Slídění: 3, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 21.10.06 Rokycany
Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá s vousem,
/drsná, přiléhavá/, Barva: černá s pálením
Otec:

Chvat z Březiňáku

75 -- 76

Matka:

Nera z Kalov

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Havlíček Jan, Kralupy
nad Vltavou

Chovatel:

Majitel:

Dvořák Jiří,
Vrátno

Poznámka:
Im od Staré
Vsi

Člp.:

16522/06

Nar.:

Výstavy:

výborný, CAJC, CAC, BOB, Vítěz Prahy,

Zkoušky:

NN 84b.0, 28 s., ZV - I.c, BZ - II.c, BZH - III.c,
LZ - II.c

Zpravodaj č. 1/2010
Poznámka:
Isar z
Březiňáku

25.4.2004

Kery Alumínium

Chovatel:

Šavlík Václav,
Kdyně

Šavlík Václav,
Kdyně

Majitel:

Člp.:

16520/05

Nar.:

Výstavy:

výborný, CAJC, 3x CAC, CACIB, r.CACIB, CC, KV,
Český šampión

Zkoušky:

NN 81b.0, 35 s., ZV-I.c., BZ-II.c., BZH-I.c., LZI.c., HZ-I.c., MKSBL-I.c./I.c., CACIT, V/V, Norník,
MSBL 2 x I.c vyhaněč - CACIT

Ivar Odreka

25.1.2004

Chovatel:

Šavlík Václav,
Kdyně

- 76
- 77
- -

Matka:

Kery Alumínium

Majitel:

Šavlík Václav,
Kdyně

Chvat z Březiňáku

Matka:

Nera z Kalov

Chovatel:

Havlíček Jan, Kralupy
Černý Josef,
Majitel:
nad Vltavou
Horní Počáply

Člp.:

7407

Výstavy:

5 x výborný, 3 x CAJC, 2 x r.CAC, Slovenský
šampión krásy mladých

Nar.:

23.5.2003

Zkoušky:

BL - 2 x I.c vyhaněč, zkoušky hlasitosti - I.c, BZ II.c, BzH - I.c, 3 x MSBL - 3 x CACIT, vyhaněč,
davič

obstál

Výška cm, Chrup: úplný, Oko: světlé, Srst: hrubá, Barva: černá
s pálením

Výška 40 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
/prokvětlá hnědá na uších a po stranách krku/, Barva: černá s
pálením
Car Jarčino údolí

Otec:

Chovný
svod:

28.5.05 Rokycany

Otec:

NN 84b., BZ-II.c., ZH-II.c.

Nos: 3, Hlasitost: 4, Chování u kusu černé zvěře: 3,
Poslušnost: 3, Práce na pobarvené stopě: 2, Práce na
nepobarvené stopě: 4, Slídění: 4,

Nos: 4,4, Hlasitost: 3,3,4, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,4,4,4,4, Práce na
pobarvené stopě: 3,3,3, Práce na nepobarvené stopě: 4,
Slídění: 4,4, Nahánění: 4,
Chovný
svod:

výborný, OV-vítěz třídy

Zkoušky:

Poznámka:

Poznámka:
Ir od Staré Vsi

Výstavy:

16.5.2003

Výška 37 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: hrubá s vousem,
/delší, světlé pálení/, Barva: černá s pálením

Výška 36 cm, Chrup: chybí 2xM3, /těsný nůţkový/, Oko: tmavě
hnědé, Srst: hrubá s vousem, Barva: černá s pálením
Car Jarčino údolí Matka:

Nar.:

Chovný svod: 27.5.06 Svrkyně

1.10.05 Mladá Boleslav

Otec:

16059/06

Nos: 3, Hlasitost: 3, Ochota na černou: 4, Chování u kusu
černé zvěře: 2, Poslušnost: 3, Práce na pobarvené stopě: 3,3,
Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

Nos: 4,4,4, Hlasitost: 4,3,3, Ochota na černou: 4, Chování u
kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,2,4, Práce na pobarvené
stopě: 4, Práce na nepobarvené stopě: 2, Slídění: 4,2,
Nahánění: 1,1,4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod:

Člp.:

Otec:

Asso von
Stattenberg

Matka:

Berka Odreka

Chovatel:

Irena Kalná,
Podivín, SR

Majitel:

Písařík Zdeněk,
Horšovský Týn

Poznámka:
Jas Svojnický
ranč

Člp.:

17916

Výstavy:

velmi dobrá

Nar.:

Zkoušky:

LZ - I.c, BZ - I.c, NN - 84b, ZV - I.c

77 -- 78

19.7.2007

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Zpravodaj č. 1/2010

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4,3, Slídění: 4,3, Nahánění: 4,4, Ochota (NN): 4,
Chovný
svod:

Barva: černá s pálením

Bílina 09

Výška 40/53 cm, Chrup: chybí 2xM3, Oko: tmavě hnědé, Srst:
hrubá s vousem, Barva: černá s pálením
Otec:
Chovatel:

Blesk Svojnický
ranč
Friedek Pavel,
Prachatice

Matka: Dara Svojnický ranč
Majitel:

Přibík Jan, Gregorova
463, Netolice 384 11

Člp.:

18027

Nar.:

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN - 84b, ZV - I.c, LZ - I.c, BZH - I.c, VZ - II.c,
PZ - I.c

Kuro od
Rakováku

Matka:

Cula od Vabrů

Chovatel:

Krpeš Ladislav,
Břeţany nad Ohří

Majitel:

Feikl Vlastimil,
Litoměřice

Člp.:

16339/04

Nar.:

Výstavy:

výborný, ICH, BOB, 3xCACIB, r.CACIB, 6xCAC,
r.CAC, KV, NV

Zkoušky:

NN 81 b., BZH, N/CH/

Leo z Kouření

Výška 38 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavé, Srst: hrubá,

- 78
- 79
- -

Člp.:

16669/05

Výstavy:

výborný, CAJC, BOB

Zkoušky:

NN 84 b.0, 17 s., LZ-I. c., PZ-I.c.

Nar.:

30.7.2004

Otec:

Zorro

Matka:

Ida od Rakováku

Chovatel:

Vachta Stanislav,
Strakonice

Majitel:

Vachta Stanislav,
Strakonice

Člp.:

16427/06

Výstavy:

výborný, V3

Zkoušky:

NN 84b.0.17 s, LZ-I.c.

Chovný
svod:

Nar.:

5.3.2004

28.5.05 Rokycany

Výška 39,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: hrubá s
vousem, Barva: černá s pálením

27.4.2002

29.5.04 Rokycany

Kunešová Jaroslava,
Rokycany

Nos: 4, Hlasitost: 4, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě:
4, Slídění: 4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,

Nos: 4, Hlasitost: 3, Poslušnost: 4, Práce na nepobarvené
stopě: 3, Slídění: 4,
Chovný
svod:

Majitel:

Poznámka:

Poznámka:
Konan von
Kleinem Fluss

Bošnjak
Miodrag

Výška 37 cm, Chrup: úplný, /těsný nůţkový/, Oko: tmavě
hnědé, Srst: hrubá s vousem, Barva: černá s pálením

Chovný svod: Slabce 09

Hugo z Chodovské
návsi

Chovatel:

Chovný svod: 1.10.05 Mladá Boleslav

Nos: 4,4,4,4, Hlasitost: 4,4,4,3, Ochota na černou: 4,
Poslušnost: 4,4,4,4, Práce na pobarvené stopě: 4,4, Práce na
nepobarvené stopě: 4, Přinášení: 4,4,4,4, Slídění: 4,4,4,4,
Nahánění: 4,4, Ochota do vody: 3,3, Ochota (NN): 4,

Otec:

Matka: Ida Savis

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,4, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené
stopě: 4, Přinášení: 3,4,3, Slídění: 4,4, Nahánění: 4, Ochota
(NN): 4,

14.1.2008

Výška 37 cm, Chrup: chybí 2xM3, Oko: světle hnědé, Srst:
krátká, Barva: černá s pálením

Del-Boj sa
Sirijusa

Poznámka:

Poznámka:
"U" Jeff z
Břeţanských
strání

Otec:

Otec:

Clif z Města věţí

Matka: Iza z Kouření

Chovatel:

Huml Josef, Mlýnská
1881, 358 01 Kraslice

Majitel:

Huml Josef,
Kraslice

Poznámka:
Lir z
Grygovských
skal

Člp.:

15763

Nar.:

Výstavy:

výbornýýborný, VD

Zkoušky:

NN - 84b, MKSBL - I.c - vyhaněč 72b a II.c davič

79 -- 80

14.7.2002

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Zpravodaj č. 1/2010

2 pol. těla, MSBL - vyhaněč CACIT, PZ - II.c, ZV I.c

Chovný
svod:

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Poslušnost: 3,3, Přinášení: 4,1,
Slídění: 4,4, Ochota do vody: 4, Ochota (NN): 4, Nahánení v
rákosí: ostrost 4,4,4 D, V,
Chovný
svod:

Výška 39 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
/tvrdá, přiléhavá, bez vousu/, Barva: černá s pálením

Kralupy 06

Výška 37,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením
Otec:
Chovatel:

Endy ze Sněţného Matka:
Grmolenský Alois,
Grygov 9

Majitel:

Gita z Grygovských
skal
Pastyřík Aleš, Nový
Jáchymov

Člp.:

18142

Nar.:

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

ZV - I.c, ZN - 84b, LZ - II.c

"U" Pat z
Voldušského
Vrchu

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Poslušnost: 3,4, Práce na pobarvené
stopě: 2, Slídění: 4,3, Nahánění: 2, Ochota (NN): 4,

Chovatel:

Friedek Pavel,
Prachatice

Majitel:

Poznámka:

OSTROST 5 x 4, 1 x 3 604 / 645568,
Pisarik.zdenek@centrum.cz

"U" Olaf
z Jedlové

Nar.:

Bora Svojnický
ranč
Hercik Karel,
Vimperk

Člp.:

15728/06

17.7.2002

Výstavy:

velmi dobrý

Zkoušky:

NN 81b.0, 36 s., 2xMSBL - Ic./Ic., 2xCACIT, ZV I.c, BZ - I.c, PZ - I.c, LZ - I.c, VZ - I.c, VZ - MJM II.c, MDS - II.c

Nos: 3,4,4, Hlasitost: 3,3,4, Poslušnost: 4,3,3, Práce na
pobarvené stopě: 4,4, Přinášení: 4,4,4,4,4, Slídění: 3,3,3,
Nahánění: 4,4, Ochota do vody: 3, Ochota (NN): 4,

- 80
- 81
- -

Ada z Borovce

Chovatel:

Eichler Petr,
Sedlnice

Majitel:

Staněk Lubomír,
Slabce

Člp.:

16190/05

Nar.:

Výstavy:

výborný, CAC, r. CACIB

Zkoušky:

NN 84 b., ZV-I.c., PZ-I.c, LZ-I.c, KBZ-II.c, HZI.c, KBZH-I.c., VZ - II.c., BZ-I.c.

12.7.2003

Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: krátká, Barva:
černá s pálením

Výška 39 cm, Chrup: chybí 2xM3, Oko: tmavě hnědé, Srst:
krátká, Barva: černá s pálením
Matka:

Matka:

Chovný svod: 28.5.05 Rokycany

Chovný svod: Bílina 09

Otec:

Ajax z Obory
Poodří

Nos: 4,4,4,4,4, Hlasitost: 4,4,4,4, Ochota na černou: 4,
Chování u kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,4,4,2,4, Práce
na pobarvené stopě: 4,4,3, Práce na nepobarvené stopě: 4,4,
Přinášení: 3,3,3,2,4,4, Slídění: 4,4,4, Nahánění: 4,4, Ochota
(NN): 4,

10.4.2009

Gaston od
Kunšovské bašty

Otec:

Poznámka:

Poznámka:
Man Svojnický
ranč

27.5.06 Svrkyně

Otec:

Orion de Pey de
Gallin

Matka:

"U" CH Oli Kareke

Chovatel:

Kuneš František,
Rokycany

Majitel:

Kunešová
Jaroslava,
Rokycany

Poznámka:
Quar od
Seňovskě
paseky

Člp.:

14638/04

Výstavy:

výborný, CAC, r. CACIB

Nar.:

10.7.2000

Zkoušky:

NN 84b., ZH-I.c. Diviačiar, BZH-I.c.

Nos: 4, Hlasitost: 4, Ochota na černou: 4, Chování u kusu
černé zvěře: 4, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě: 4,
Práce na nepobarvené stopě: 4, Slídění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod:

18.5.03 Bošice

Výška 38,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
/syté pálení/, Barva: černá s pálením
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Otec:

Clif z Města věţí

Matka:

Čita Buremi

stopě: 4,2, Slídění: 3,4,

Chovatel:

Fišer Václav,
Koloveč

Majitel:

Fišer Václav,
Koloveč

Chovný svod: 6.5.01 Černíkov
Výška 37 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavě hnědé, Srst:
hrubá, /delší, světlejší pálení/, Barva: černá s pálením

Poznámka:
Sati z
Voldušského
vrchu

Člp.:

16407/06

Nar.:

6.2.2004

Výstavy:

výborný, 2xCAJC, 2xBOB

Zkoušky:

NN 84b.0, 30 s., BZH-I.cena, KHZ-I.cena, CACT

Nos: 4, Hlasitost: 3, Ochota na černou: 4, Chování u kusu
černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4, Práce na pobarvené stopě: 4,
Práce na nepobarvené stopě: 4, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 28.5.05 Rokycany
Výška 38 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavě hnědé, Srst: krátká,
/tmavé pálení/, Barva: černá s pálením

"U" Uly z
Voldušského
vrchu

Matka:

Asta Svatoborský
lovec

Chovatel:

Šála Antonín,
Sušice 1

Majitel:

Šála Antonín,
Sušice 1

Člp.:

16823/07

Nar.:

20.1.2005

Výstavy:

výborný, CAJC

Zkoušky:

NN 84b., ZV-I.c., PZ-II.c., BZ-I.c., BZH-I.c., HZI.c, LZ-I.c, VZ-I.c, MFS (VZ) - II.c

Otec:

Cliff

Matka:

Ira z Voldušského
vrchu

Nos: 4,4,4,4,4, Hlasitost: 4,4,4,4,4, Ochota na černou: 4,
Chování u kusu černé zvěře: 4,4, Poslušnost: 4,4,4,3,4,4,
Práce na pobarvené stopě: 4,4,4, Práce na nepobarvené stopě:
4, Přinášení: 3,3,4,4,4, Slídění: 4,4,3,4, Nahánění: 3,4,4,4,
Ochota do vody: 4,4, Ochota (NN): 4, Hledání: 4,

Chovatel:

Kuneš František,
Rokycany

Majitel:

Hrabák František,
Mýto

Člp.:

16406

Nar.:

6.2.2004

Výstavy:

výborný

Výška 37,5 cm, Chrup: chybí 1xM3, Oko: tmavé, Srst: hrubá,
/tvrdá, přiléhavá/, Barva: černá s pálením

Zkoušky:

NN 84.b,LZ I. cena

Otec:

Konan von
Kleinem flus

Matka:

Olli Kareke

Chovatel:

Kuneš František,
Rokycany

Majitel:

Kanta Vratislav,
Rokycany

Nar.:

16.3.2003

Chovný svod: 27.5.2006 Svrkyně

Nos: 4, Hlasitost: 4,4, Ochota na černou: 4, Práce na
pobarvené stopě: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: obstál
Výška 36 cm, Chrup: úplný, Oko: hnědé, Srst: hrubá, /středně
dlouhá, přiléhavá, náznak vousu/, Barva: černá s pálením
Otec:

Cliff

Matka:

Ira z Voldušského
vrchu

Kuneš František,
Rokycany

Majitel:

Furst František,
Kočín 19

Člp.:

14223/01

Nar.:

26.8.1999

Výstavy:

výborný, CAC, CACIB

Zkoušky:

NN, 0, 43 s.m.m., ZV-II.c, BZ-I.c, LZ-II.c.

Chovatel:
Poznámka:
Tom
z Krilisova

Erik z Březiňáku

Poznámka:

Poznámka:
Smokey z
Voldušského
vrchu

Otec:

Nos: 3,3, Hlasitost: 0,3, Poslušnost: 4,4, Práce na pobarvené

- 82
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Poznámka:
Zoro z
Touškovských
polí

Člp.:

15972/06

Výstavy:

výborný, 2 x r.CAC, OV-vítěz třídy

Zkoušky:

NN 84b., ZV-II.c., BZ-III.c., ZH-I.c.

Nos: 4,4, Hlasitost: 4,3, Ochota na černou: 4, Chování u kusu
černé zvěře: 4, Poslušnost: 3,3, Práce na pobarvené stopě:
1,4, Slídění: 2, Nahánění: 4, Ochota (NN): 4,
Chovný svod: 21.10.06 Rokycany
Výška 37,5 cm, Chrup: úplný, Oko: tmavé, Srst: hrubá, Barva:
černá s pálením
Otec:

Atilla - ASS od

83 -- 84

Matka:

Cezan
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Loţnjaka
Havlíček Václav,
Stod

Chovatel:

Majitel:

Schippl Jaroslav,
Broumov

Poznámka:
Vyuţití chovných psů v roce 2009

Quar od Seňovské paseky

V

4

2

Cipro Bejro Agi

V

2

1

2
5

1

3

U Olaf z Jedlové

VD

7

1

3

1

0

Kuro od Rakováku

V

3

2

8

4

3

Urix Alumínium

VD

2

1

Zorro

V

1

1

3

1

1

1

Erik Svatoborský lovec

V

5

1

10

4

5

1

Krytí

Nezab.

P.štěňat

Psů

Fen

Bílé
z

Úhyn

V

11

3

1

7

2

4

2

1

Hart od Vertánky

VD

1

1

1

V

1

1

7

1

5

1

Erik od Zakstoru

V

2

1

1

Argo z Jenišova

V

2

1

7

3

4

Back z Pocínovských lesů

V

3

1

7

2

5

Grof z Brníkovského údolí

VD

1

1

7

3

4

Brit od Kalašova

V

4

1

7

5

2

Hugo z Chodovské návsi

V

7

4

19

11

8

Edy z Jarné

VD

2

Oryx Aluminium

V

11

4

18

4

14

Im od Staré vsi

V

1

U Pat z Voldušského vrchu

V

4

1

7

3

4

Chvat z Čerchovky

VD

4

Sati z Voldušského vrchu

V

7

1

5

4

1

3

VD

4

2

7

3

4

Car od Špičácké cesty
U Brix z Pištínského
remízu

VD

Lir z Grygovských skal

V

1

U Cliff

V

4

1

5

3

2

Car Merom

VD

2

U Body z Království

V

6

2

13

7

4

Čak z Měčínské hory

V

8

Hun z Luţanské hory

VD

2

1

1

0

1

Eddy Dračí kámen

V

3

Atila Ass od Loţnjaka

V

2

1

6

3

2

1

Kim od Jahodové Louky

V

1

Zoro z Touškovských polí
U Akim z Pištínského
remízu

V

2

2

12

5

6

1

U Hary z Jabaku

V

4

V

4

1

7

6

1

En z Modřínice

V

2

U Uly z Voldušského vrchu

V

5

1

7

2

5

Jeff z Břeţanských strání

VD

1

Bojar od Kalašova

VD

3

2

10

6

4

Don od Netušílka

V

2

U Fargo Vakuc

V

2

1

7

2

5

Konan von Kleinem Fluss

V

2

Dan z Vršin

V

1

1

5

2

3

Cid zo Skalickej

V

1

Blesk Svojnický ranč

VD

7

2

3

1

1

Ikar z Březiňáku

V

2

U Argo z Řezbova dvora

V

4

2

7

6

1

Argo od Kalašova

VD

1

Atos z Jílemnického lomu

V

1

Ext.

Bari Black Killer

1

1

9

1

2

1

U Ben z Řezbova dvora

V

7

2

1

10

2

7

Ir od Staré vsi

V

6

2

1

7

1

6

Igor z Vranína

V

5

Baron pod Karikášom

V

1

1

4

4

0

Brit z Kadlečí

V

7
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1

1
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2
1

1

1

Dopor.

Jméno
Gaston od Kunšovské
bašty

1

2
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Smokey z Voldušského
vrchu

V

1

Charlie z Klírova mlýna

V

2

Ben z Chrástecké hájovny
Goro z Brníkovského údolí

Pracovní pohár za rok 2008
1

1
VD

PSI

FENY

BODY z Královsví
1. majitel: Holub Ladislav

1.

INDY z Břeţanských strání
majitel: Krpeš Ladislav

3

VZ Kutná Hora I.c 339 b

863,6

11.5.2008 ZV Litoměřice I.C 188 B

HZ Kolín I.c 196 b

570,4

7.6.2008 NN Rakovník 84 B

NL Slovensko I.c 72/64

244,4

26.-27.7.2008 Podolie MSBL I.C/I.C 72 B CACIT

304,4

SVP Kolín I.c 95 b

164,0

16.8.2008 Rakovník LZ I.C 209 B

300,8

25.10.2008 Jablonec n.N. BZ CACT II.C , 89 B - Klubové

208,0

26:10.2008 Jablonec n.N. BZH CACT I.C , 236 B, Res.CACT

726,4

30.11.2008 Česká lípa , HZ I.C, 177 B

474,8

Art z Bohuslavic

VD

1

Cupko spod Šluchty

V

5

Argo z Trnčí

V

1

Blesk z Hostomic

V

6

Black z Jenišova

V

1

Erik z Březiňáku

V

1

Tom z Krilisova

V

2

Car Tomkar

V

3

Flok z Košiarísk

V

1

U Orin z Jedlové

V

1

Car Lumen mundi

V

3

Ady z Liščí paseky

V

Hart od Lozského hradu

Celkem

Celkem

1.842,4
2.

162,8
84,0

2.261,2

CITA z Jarčino paseky
majitel: Kmínek Josef
LZ Jablonec n/N I.c 209 b

300,8

BZH Jablonec n/N I.c 244 b CACT

785,6

BZ Jablonec n/N II.c 99 b

228,0

2

HZ Česká Lípa I.c 187 b

498,8

V

1

ZV I.c 184 b

Nik z Lázských lesů

VD

2

Celkem

Gals z Vranína

V

1

Ivar Odreka

V

1

Mek od Jahodové louky

V

1

Aran od Lišáku

V

1

ZV Domaţlice Ic. 188 b

Atila z Karoliny doliny

V

1

NN Domaţlice 84 b

Dag z Luţanské hory

V

1

3.

55

11

231

102

115

15

14

DITA z Pocínovských lesů
majitel: Fořt Ladislav
162,8

LZ Domaţlice I.c 241 b

339,2

BZ Domaţlice I.c 109 b

159,0

HZ Domaţlice I.c 204 b CACT

589,6

BZH Domaţlice I.c 244 b CACT

342,8

Celkem

1.727,4

- 88 -
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160,4
1.973,6
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Pracovní pohár za rok 2009
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1.místo CITA z Království

Koloman Ferjensik

1813,6 bodů

PSI
ZV

1c. 188

162,8

Kutná Hora

LZ

1c. 241

339,2

Praha

Sokolov

HZ 1c. 186

496,4

Plzeň

1.místo BRIX z Pištinského Remízu Jan Vávra celkem 3918 bodů

ZV . 1c 173

153,8 b

LZ 1c. 241

339,2

České Budějovice

NL 1c.

HZ 1c. 196

1040.8 CACT

Rokycany

BZH 1c. 221

315,2

Rakovník

VZ 1c. 333

1648,4

Sokolov

BZ

1c. 104

154

Rokycany

PZ 1c. 249

348,8

Prachatice

ZN

84

84

BZH 2c 156

202,2

Český Krumlov

SVP 1c 84

100,8

České Budějovice

ZN

84

84

60

162

Slovensko

Mladá Boleslav

Brix Z Pištínského remízu a Jan Vávra

České Budějovice

2.místo JEFF z Bţeţanských Strání Vlastimil Feikl celkem 3120,2 b
ZV 1c. 188

162,8

Litoměřice

LZ 1c. 237

334,4

Litoměřice

VZ 2c 331

1603,8

Sokolov klubové

PZ

1c. 264

BZH 1c. 216
ZN

366,8

Litoměřice

568.4

Jablonec klubové

84

84

3.místo DON Haifo Agi
ZV 1c. 188

Litoměřice
Rostislav Bejček

112,8

1470,6 bodů

Sokolov

LZ 1c.

237 284,4

Cheb

HZ 1c.

184 491,6

Sokolov

BZH 1c. 239 336,8

Sokolov

BZ

Cheb

2c

ZN

99
81

114,81

Sokolov

FENY
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Výsledkyvýstavního
výstavního poháru
rokrok
2009
Výsledky
poháruzaza
2009
Do soutěže se přihlásilo pouze pět jedinců, dva psi a tři feny.
Do soutěţe se přihlásili pouze čtyři jedinci, dva psi a dvě feny.
Psi:
Psi:

Erik Svatoborský
– I.místo
počet bodů 75.
Eriklovec,maj.Přemysl
Svatoborský lovec –Paroubek
I.místo – počet
bodů–75.
Brix z Pištínského
remízu, maj.
Jan–Vávra
– II.
místobodů
– počet
Brix z Pištínského
remízu
II. místo
– počet
15 bodů 15
Feny:

Feny:

Inta zo Skalickej – I.místo – počet bodů 189.

Zpráva poradce chovu, D. Černého
Váţení přátelé,
Zanedlouho se opět rok sejde s rokem a my můţeme bilancovat, co se událo
dobrého či horšího. Protoţe zpráva mého kamaráda Jardy Řezby je dosti
obsáhlá, tak já se budu drţet stručnosti, o to více se rozepíši v příštím jarním
zpravodaji.

Inta zo Skalickej, maj. Manželé Němečkovi – I.místo – počet bodů 189
II. místo – počet
bodů 6 - počet bodů 39
Týna Z Bítovského Dona
lomu Merom
, maj. –Fr.Kacerovský
– II.místo
Dona Merom, maj.
– III.gratuluji.
místo – počet bodů 6
VšemAnt.Šála
zúčastněným

Chovná základna psů – k 7.12 máme v chovu 83 chovných psů, z toho 3

Všem zúčastněným gratuluji.

Zároveň z chovu byly vyřazeni tři psíci a to, Nik z Lázských lesů – úhyn, Atila

Do Nového roku Vám i vašim svěřencům přeji vše dobré.
Daniel Černý

Do Nového roku Vám i vašim svěřencům přeji vše dobré.
Daniel Černý

hnědáky.
V tomto roce jsem k 7.12 uchovnil10 psů.
z Karoliny doliny – tohoto psíka bohuţel postihla glaukom a musel být utracen,
Zorro – ten je na tom lépe, byl odeslán do Španělska pro potěchu španělských
fen.
Import – Slovenský pes Ivar Odreka –

působil v Moravskoslezském klubu,

majitel Zdeněk Písařík
Chovná základna fen – k 7.12 máme v chovu 123 chovných fen
V tomto roce jsem uchovnil 33 fen
Vyřazeno bylo 18 fen, které dovršily osmého roku ţivota. Jsou to tyto feny: Brita
z Nevolického údolí, Bona z Řezbova dvora, Ajka Šlovická rokle, Bára z Řezbova
dvora, Bety z Nekmíře, Bety z Chyšeckých strání, Cedra z Nových zámků, Cula
od Vabrů, Čerry z Měčínské hory, Fela z Hradska-Liska, Fany z Radvanovic,
Fatima z Pustého jitra, Iza z Kouření, Nelly z Bítovského lomu, Nika z Bítovského
lomu, Ora z Kalov, Quela Vospet, Aida od Bílé salaše.
Fenka Cita z Jarčino paseky byla vyřazena na základě zjištění absence zubu na
rakouské výstavě.

- -90
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V průběhu roku jsme s Pavlem Tisovským vytvořily seznam chovných fen na
našich stránkách, který je doplňován, vţdy při uchovnění další feny. Během

Zpravodaj č. 1/2010

Plán klubových akcí na rok 2010

první kvartálu příštího roku se pokusím doplnit seznam i o starší feny.

KCHJgdtČ
Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU,
která se koná v neděli 30. května 2010
v Chotěšově, okr.Litoměřice
Program: 8.00 - 9.00 hod. přejímka psů
9.00 hod. zahájení výstavy
9.15 -14.00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 1. května 2010
Přihlášky, na kterých nebude nalepena sloţenka 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.
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*k přihlášce je nutno přiloţit certifikát o vykonané zkoušce (vydává
ČMKJ,Jungmanova 25
11525 Praha 1) či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto příloh bude
pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Klubový vítěz 2010, 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 sloţenkou 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.
Důleţité 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 a p.Trost / bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím
ČMKJ.
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Zpravodaj č. 1/2010

Přihláška na Klubovou výstavu KCHJgdtČ
V Chotěšově dne 30.5.2010
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 zakrouţkujte
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
přihláškynenese 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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KCHJgdtČ
Vás zve na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU,
která se koná v sobotu, 16. října 2010
v Předbořicích, okr.Písek
Program: 8.00 - 9.00 hod. přejímka psů
9.00 hod. zahájení výstavy
9.15 -14.00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 17. září 2010
Přihlášky, na kterých nebude nalepena sloţenka o zaplacení, nebudou
přijaty!
Přihlášky zasílejte na adresu:
Vlastimil Kofroň
Chrást 46
399 01 Milevsko
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
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Rozhodčí bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím ČMKJ.
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11525 Praha 1) či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto příloh bude
pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Vítěz speciální výstavy 2010, 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 sloţenkou typu C na adresu :
Vlastimil Kofroň, Chrást 46, 399 01 Milevsko
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.
Důleţité 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 bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím ČMKJ.

Přihláška na Speciální výstavu KCHJgdtČ
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Zpravodaj č. 1/2010
V Předbořicích
dne
Přihláška
na16.10.2010
Speciální výstavu KCHJgdtČ
Plemeno: německý lovecký terrier
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Zpravodaj č. 1/2010

pohlaví:* p eVsPředbořicích
–fena
dne 16.10.2010
třída:*
štěňat
– dorostu
– mladých
mezitřída – otevřená – pracovní – vítězů
Plemeno:
německý
lovecký –terrier
– veteránů
pohlaví:* p e s – f e n a
jméno psa a chovatelské stanice:
_______________________________________________________
třída:*
datum
vrhu:__________________________
štěňat –
dorostu – mladých – mezitřída – otevřená – pracovní – vítězů
barva
srsti:____________________________
– veteránů
Číslo zápisu:__________________________
tetovací
číslo:___________________________
jméno psa
a chovatelské stanice:
_______________________________________________________
Otec:___________________________________________________
datum
vrhu:__________________________
Matka:__________________________________________________
barva srsti:____________________________

Číslo zápisu:__________________________
Chovatel:________________________________________________
tetovací číslo:___________________________
Majitel:_________________________________________________
Otec:___________________________________________________
Adresa
včetně
Matka:__________________________________________________
PSČ:____________________________________________________
Kontaktní
telefon:_________________________
Chovatel:________________________________________________
Chovný svod: ano - ne
*vhodné zakrouţkujte
Majitel:_________________________________________________
Na rub přihlášky
Adresa
včetně nalepte potvrzení o zaplacení výstavního poplatku a fotokopii
PP (případně doklady pro zařazení do třídy pracovní a vítězů)! Bez tohoto
PSČ:____________________________________________________
potvrzení
nebude
přihláška přijata!
Kontaktní
telefon:_________________________
Vyplňte čitelně
Chovný
svod: hůlkovým
ano - ne písmem či na stroji. Za nepřesnosti vzniklé nečitelností
přihláškynenese
redakce katalogu zodpovědnost.
*vhodné zakrouţkujte
Potvrzuji,
ţe
mnou
uvedené
údaje jsou
pravdivé,
ţe mi jsou
známa avšechna
Na rub přihlášky nalepte
potvrzení
o zaplacení
výstavního
poplatku
fotokopii
ustanovení
PP (případně doklady pro zařazení do třídy pracovní a vítězů)! Bez tohoto
propozic anebude
výstavního
řádu apřijata!
ţe se jim podrobuji.
potvrzení
přihláška
Vyplňte čitelně hůlkovým písmem či na stroji. Za nepřesnosti vzniklé nečitelností
Dne:________________V:_______________________Podpis:_______
přihláškynenese 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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Příspěvky

Plán klubových zkoušek na rok 2010
Zkouška / Titul

Ve spolupráci s OMS

Datum

ZV

Tábor

9. 5. 2010

Jičín

15. 5. 2010

Náchod

15. 5. 2010

Č. Budějovicce

9. 10. 2010

Praha 6

15. 5. 2010

Litoměřice

15. 5. 2010

Sokolov

8. 5. 2010

Č. Budějovice

7. 8. 2010

Rokycany

5. 6. 2010

Jablonec n/N.

10. 7. 2010

Rokycany

16.-17. 10. 2010

Č. Lípa

27.-28. 11. 2010

Sokolov

6.- 7. 11. 2010

Praha 6

18. 9. 2010

Sokolov

9. 5. 2010

BZ / CACT

Jablonec n/N.

23. 10. 2010

BZH / CACT

Jablonec n/N.

24. 10. 2010

SZVP / CACT

Sokolov

7. 8. 2010

LZ / CACT

HZT+J / CACT

PZ / CACT

Plán předkládá po schválení výborem Jaroslav Kočárek výcvikář, V Jablonci n/N.
25. 10. 2009
Podle nových podmínek, schválených poslední členskou schůzí, je
povinnost pro uchovnění jedince získat na klubové zkoušce minimální
známku z hlasitosti 3. Dle vašeho zváţení podle místa bydliště nebo
podle druhu zkoušky zašlete přihlášku příslušnému OMS.
Seznam klubových rozhodčích bude zveřejněn na webu klubu.
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Zpravodaj č. 1/2010

VÁŢENÍ PŘÁTELÉ našich jagdteriérů
Je zajisté mnoho problémů,které by si oprávněně zaslouţily diskusi.
Jeden z nich však tíţí naši rodinu a myslíme,ţe nejen naši. Stala se jím
slepota našeho psa. V době kdy píšeme tento článek je tomu jiţ 14 dní
od doby,kdy jsme ho museli nechat uspat a stále při vzpomínce na něj
máme v očích slzy.
Glaukom neboli Zelený zákal. Diagnóza, která děsí lidi stejně jako
děsila i našeho Atíka. Projevující se mimo jiné velice špatným viděním,
zakaleným zrakem a obrovskými bolestmi hlavy vedoucími aţ k zešílení.
V nejednom odborném článku a od nejednoho odborníka jsme se
dozvěděli, ţe se tato bolest dá přirovnat k obyčejné migréně,jen 3x větší
a po24 hodin 7 dní v týdnu trvající. Pes je dezorientovaný a to i v
prostředí, které dobře zná. Oční bulvy má neobvykle vystouplé a bělmo
prostoupené ţilkami ve velké míře, ale to je spíš námět pro některého
z veterinářů, kteří jsou členy klubu, ale samozřejmě nejen pro ně.
My k tomuto problému můţeme poskytnout jen svoje úvahy a osobní
zkušenosti. Jen v krátkosti:Navštívili jsme 7 různých veterinářů,ano,snaţili
se mu všichni pomoct,jen jejich nezkušenost nás stále oddalovala
od úspěchu tuto nemoc alespoň zmírnit či pozastavit.Aţ ten 7
poslední,věděl co má dělat a co našemu kamarádovi poddat.Jenţe,bylo
uţ pozdě,kdybychom přišli dříve,byl by tady s námi.Bojovali jsme
dlouho,pozorovali našeho Atíka,a nakonec jsme se rozhodli.Bylo to velmi
těţké rozhodování,které nepřejeme nikomu z Vás.Nechtěli jsme ztratit
vynikajícího psa do lesa a hlavně našeho němého kamaráda,na první
pohled zdravého,silného a sebevědomého člena rodina.Nechali jsme ho
usnout navěky.
A proč tohle všechno píši?
Chtěli by jsme tímto poţádat všechny ty,kteří vědí o této nemoci,aby se
ozvali a řekli svůj názor a začněme řešit tento velmi závaţný problém u
nás v chovu.Je to totiţ dědičná genetická vada!
A hlavně prosím a ţádám všechny v předsednictvu,začněte se zabývat
touto problematikou a nemarněte čas malichernostmi.
Dovolujeme si zde na tomto místě navrhnout:
a) před krytím podrobit kaţdého z partnerů vyšetření zraku odborným
lékařem (asi 200Kč)
b)majitelé chovných jedinců,aby se zajímali o partnera a jeho
potomstvo,vše co by se mohlo byť jen moţná týkat dědičného
onemocnění a hlásit vše poradcům chovu(i kdyţ nejsou uchovněni)
c) poradcům nedoporučovat ke krytí byť jen z důvodu podezdření
onemocnění, nebo dědičné vady.
Veškeré informace,diagnózu a naše poznatky předáváme poradci chovu
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panu Řezbovi.
Na stranu druhou zde musíme poněkud zpochybnit rozhodnutí o uchovnění psů.
Obáváme se, ţe díky prokázání hlasitosti u klubových
zkoušek dojde ke sníţení chovné základny a tím i k úbytku chovných jedinců.
Jak tuto situaci řešit ponecháme na kaţdém z Vás. Máme předsednicvo, schůze
a v neposlední řadě mnoho technických vymoţeností.
Na úplný závěr nám dovolte krátké poděkování panu Řezbovy, MVDr.
Vodičkovy z Mar. Lázní, Kopáčkovy a mnoha a mnoha dalším na jejichţ jména si
jiţ ani nevzpomeneme. Hlavně však našemu pejskovy Atilovy z Karoliny doliny
Jan Štádler s rodinou
p.s.
Je přece věcí nás všech, jací budou ti krásní,silní,vytrvalí a oddaní
„tasmánští čerti, blázni, ďáblové,magoři,“ a jak se jim vlastně říká, mnohdy
v dobrém, zkrátka Naši JAGOŠI
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Zpravodaj č. 1/2010
15. ROČNÍK ZKOUŠEK PO VÝSTŘELU - Liebnitz,
Rakousko

Jel jsem do Rakouska na zkoušky po výstřelu jako divák a pozorovatel. Očekával
jsem perfektní organizaci a připravenost celé akce.
Jiţ v pátek jsem byl nemile překvapen, kdyţ místo zkoušek, hotel Liebnitzmuhle,
nebylo nijak označeno. Hotel jsme našli podle štěkotu švýcarských jagdteriérů,
kteří vydávali při koupání v řece. Na dotaz, kde jsou pořadatelé jsem se
dozvěděl, ţe odjeli do revírů. Asi po hodinovém čekání jsme se s Pepou
Kmínkem rozjeli zpět domů. Jediným přínosem této cesty bylo to, ţe jsme v
sobotu ráno nemuseli sloţitě hledat místo srazu.
V sobotu jsme dorazili všichni a na místě nás jiţ čekal Láďa Holub. Ráno jsme
zjistili, ţe zástupce Moravy nestartuje a tak Českou republiku zastupovali pouze
čeští psi. Překvapením pro mne bylo to, ţe nebyl ţádný nástup, ale pouze focení
vţdy třech psů, vůdců a rozhodčích. Startovací čísla se nelosovala, ale byla
přidělena. Zajímavostí bylo i to, ţe 21 psů posuzovalo 21 rozhodčích a jeden
vrchní rozhodčí. Ihned po vyfocení se tři rozhodčí a tři vůdci rozjeli do revíru a
vzdálenost mezi jednotlivými skupinami byla cca 30 km označení jednotlivých
revírů v terénu nebylo ţádné. Bylo tedy moţné sledovat pouze skupinu s kterou
ráno divák odjel do revíru. Skupina tří rozhodčích posuzovala tři vůdce celý den
a podle sdělení ostatních účastníků i podmínky u jednotlivých skupin byly
rozdílné. Posuzování v naší skupině bylo od rozhodčích velice korektní a citlivé a
dávali vůdcům dostatečný prostor, aby ukázali své dovednosti a práci svých psů.
Nepříjemný byl celodenní déšť, který komplikoval hlavně vlečky. Výhodu měli
domácí účastníci, kteří měli na zkouškách dva kusy pernaté zvěře, takţe jedním
rozhodčí tahal vlečku a druhý (suchý) uloţil na konec stopy. Další zajímavostí byl
způsob značení pobarvené stopy. Rozhodčí měl dráhu zakreslenou na mapě a
tuţkou kreslil postup psa. Označení bylo pouze orientační (kámen na pařezu,
zalomená větev, atd.). O tomto značení vůdce nevěděl, takţe nemohl psa
korigovat.
Při zpáteční cestě opět zklamala organizace. Přejíţděli jsme na disciplinu vytaţení mrtvé lišky z nory - a náhle jeden domácí účastník, jedoucí uprostřed
kolony, odbočil jinam, zajel do domu a zavřel vrata. A my jsme sloţitě hledali
ostatní účastníky ( byla s námi i bezradná presidentka Evropského klubu).
Nakonec si nás museli najít rozhodčí.
Po skončení discipliny vytaţení mrtvé lišky jsme odjeli do hotelu. Byli jsme
promáčení, ale spokojení, ţe všichni naši účastníci uspěli. Očekávali jsem brzké
vyhlášení výsledků, vzhledem k vysokému počtu rozhodčích a také vzhledem k
tomu, ţe osm psů neuspělo. Zkoušky skončily zhruba v 15.00 hodin a vyhlášení
výsledků mělo být ve 21.00 hodin. Odjíţděli jsme domů ve 20.00 hod. , protoţe
nikdo nevěděl, kdy vlastně vyhlášení bude. Cestou domů jsme doufali, ţe
výstava rozhodně zlepší naši náladu.
V neděli jsme vyjeli ještě za tmy. Startoval jsem ve třídě mladých a tak bylo
nutno být v Liebnitzmuhle včas. Překvapení začala hned ráno. V osm hodin byli
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vzhůru pouze Moraváci a naši zástupci. Rozhodčí opustili hotel aţ po deváté
hodině a nástup nebyl zase ţádný. Pořadatelé pouze chaoticky vyvolávali jména
psů a odebírali rodokmeny. 42 psů se posuzovalo ve čtyřech kruzích. Rozhodčí v
kaţdém kruhu začal posuzování sám. Dvě třetiny psů byli z Čech, Moravy a
Slovenska. Problém byl v komunikaci, protoţe tlumočníci přebíhali z kruhu do
kruhu. Výstava začala měřením obvodu hrudníku a všichni, pro nás normální psi
a feny, byli hodnoceni VD za nadměrný hrudník (můj osobní názor je, ţe měření
nebylo zcela korektní). Do popředí se dostali psi vyloţeně fenčího typu a feny aţ
slabých koster. Z reakce našich účastníků, ale i zástupců Moravy bylo znát, ţe
Evropský klub, co se týče exteriéru, pro nás nemá ţádný význam. Atmosféru
nejlépe charakterizoval výrok jednoho moravského člena: "Boţe, kam aţ nás to
zanesla ta křídla holubí!".
Po této osobní zkušenosti jsem rád, ţe kaţdý náš člen nemusí přispívat do
Euroklubu.
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V květnu letošního roku dostal náš Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
pozvání od Euroklubu na zkoušku po výstřelu, které se konaly v sousedním
Rakousku, nedaleko od našich hranic v obci Liebnitz. Tyto zkoušky byly
zveřejněny na webových stránkách našeho klubu dostatečně dlouho před
konáním zkoušek, aby případní zájemci se mohli informovat a připravit své
svěřence na tuto akci. Netrvalo dlouho a první zájemci se začali zajímat o
zkušební řády, co tam je za disciplíny a co je třeba zařídit, aby se mohli této
akce zúčastnit. Euroklub připravil na první den zkoušky po výstřelu a na druhý
den byla uspořádána výstava jagdterierů, která byla zaměřena na důsledné
porovnání předváděných jedinců se standardem tohoto plemene.
Nejprve se budu snaţit popsat zkoušku po výstřelu a jednotlivé disciplíny, které
naši psi absolvovali, výstavu a mé postřehy z ní popíši na závěr této zprávy, aby
si všichni, kdo tuto zprávu budou číst, mohli udělat vlastní názor na to kam
směruje Euro Klub v chovu jagdteriera.
Nechci a nebudu se vyjadřovat ke značení místa, kde se konalo zahájení celé
této vrcholné akce Euro klubu, ale to uţ napsal ve své zprávě p.Soukup, ale chci
se zaměřit na to, kam směřuje chov tohoto plemene, protoţe zkoušky by měli
prověřovat vlastnosti a moţnosti jagdteriera, a to v době kdy ostatní kluby
bývalých loveckých plemen ustupují od náročnosti zkoušek a pouštějí si do
chovu jedince nevyváţené a neschopné, kteří nedokáţí unést náročnost
disciplín, které jsou typické pro jednotlivá plemena bývalých loveckých plemen.
Byl jsem plný očekávání nejenom z mé současné pozice poradce chovu, ale také
chovatele a rozhodčího z výkonu pro malá plemena, abych se přiučil na té
nejvyšší úrovni a získal přehled o směru, kam Evropa směřuje v chovu

jagdteriera a v kynologii vůbec. Měl jsem moţnost srovnávat s organizací
podobné akce ve Slovinsku a chtěl jsem předat část svých zkušeností, které
jsem tam získal klukům, kteří našli odvahu předvést své jedince na takovéto
akci. Bohuţel musím konstatovat, ţe akce pořádána Slovinským klubem byla
daleko lépe organizována a případní diváci měli moţnost se přepravit na různá
místa, kde probíhali konkrétní disciplíny. Na zkouškách po výstřelu mi tato
moţnost chyběla a hodně mě mrzelo, ţe celou naši skupinu posuzovali stejní
rozhodčí po celou dobu zkoušky. Můj názor je, ţe rozhodčí by měl mít srovnání s
ostatními a ne hodnotit psa podle toho jak se uvedl na první nebo druhé
disciplíně.
První disciplína, kterou jsme začínali, byla práce na pobarvené stopě a zde
musím říci, ţe v naší skupině soutěţil náš pes U Body z Království, kterého vedl
pan Ladislav Holub. Po příjezdu na místo bylo provedeno losování pobarvených
stop a první na řadu šel náš Body Z Království. První metry stopy proběhly velmi
dobře, pes šel s vyšším nosem, ale byl zalehlý v řemenu, a tak jsem si říkal, ţe
je to dobré ale po zhruba 200 metrech si začal ověřovat do stran další pachy,
které jeho stopu kříţili. Bohuţel pes se začal více vzdalovat od dané stopy aţ do
větší vzdálenosti, asi tak 60 kroků, a byl vrácen na stopu. Toto se opakovalo, aţ
těsně před koncem ho rozhodčí zastavili s tím, ţe je opět mimo stopu, ale
následně se ověřilo z plánku stopy, ţe pes pracuje správně a poté úspěšně došel
ke kusu. Tato práce byla hodnocena známkou 1, bohuţel se později ukázalo, ţe
to byla veliká škoda, která se uţ nedala dohnat a tento pes by byl na stupních
vítězů. Další zkouška byla chování u kusu, kde byl pes hodnocen známkou 4 a
probíhala podobně jako u nás. Po absolvování všech tří psů na stopách se
nastoupilo k vodění na řemeni a následování, tyto disciplíny byly v naší skupině
dost chaotické, protoţe nikdo nám nebyl schopný vysvětlit, jak to má vypadat. I
přesto, po diskusích, byl pes hodnocen známkami 4,4 a z vůdce opadlo napětí.
Po lesních disciplínách následovaly práce v poli, kde se posuzovali vlečky s
pernatou, se srstnatou a pohozená pernatá. Zde se mohla pouţívat zvěř
srstnatá, např. zajíc, divoce zbarvený králík a kuna, z pernaté zvěře, slepice
baţanta obecného a kachna divoká. U pohozené pernaté byl průběh zkoušky
jako u nás, ale při vlečkách bylo zajímavé, ţe se vláčela kachna a na konci byla
poloţená druhá suchá kachna, kterou si vůdce přinesl. Přinášení srstnaté bylo
stejné jaké máme my.
V naší skupině neobstál rakouský účastník na přinášení vlečené srstnaté, fena
ze Švédska a náš pes Body Z Království pokračovali dále. Zbylí účastníci, pes
Body a švédská fena, si počínali na těchto disciplínách výborně a byla tam cítit
jistota pevného spolehlivého aportu a všichni si vychutnávali výborné výkony
obou soutěţících. Poté se konal oběd, který byl podáván v selském stavení.
Mohli jsme si vybrat ze dvou jídel a k pití bylo pivo, limo, káva a za to vcelku
kaţdý z nás zaplatil okolo 15 Euro, ale s plným ţaludkem jsme pokračovali na
vytaţení lišky z nory a přinášení kachny z vody. Tyto disciplíny se zdají být
jednoduché a jasné ale při našem příjezdu na místo začalo pršet a to docela
intenzivně a vše bylo jinak neţ se plánovalo. Náš zástupce Body se po krátkém
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zaváhání vrhl do nory a lišku, poměrně snadno, vytáhl ven, druhý soutěţící ze
Švédska měl problém se vsuknutím své feny, ale ta nakonec na hranici
časového limitu lišku také vytáhla. Třetí účastník z Rakouska se zúčastnil, mimo
soutěţ, a jeho vytaţení lišky bylo bez problémů. Poslední, co nás čekalo na
zkoušce po výstřelu, bylo přinášení kachny z vody, tato disciplína spočívala v
tom, ţe vůdce vystřelil a rozhodčí hodil kachnu přes rákos pokud moţno co
nejblíţe ke druhému břehu rybníka. Kachna nesměla být na volné hladině, ale
musela být alespoň částečně skryta, aby pes musel reagovat na povely vůdce a
pracovat nosem na vodní hladině. I tuto zkoušku udělali oba soutěţící velmi
dobře a tak jsme jim pogratulovali k úspěšnému absolvování.
Druhý den v neděli 23.8.2009 se konala klubová výstava Euro klubu, na kterou
se mohli přihlásit psi i z jiných klubů. Tato moţnost byla pro nás výzvou, kde si
můţeme porovnat náš chov s jinými kluby a zároveň získat informace o tom,
kam směřuje chov v zemích, které řídí Euro klub. Na výstavu se přihlásilo
celkem 49 psů a fen, kteří byly rozmístěni do čtyřech kruhům, ve kterých
posuzovali mezinárodní rozhodčí: 1kruh - MVDr Dušan Antalík SK, 2kruh - Jenny
Schroder D, 3kruh - Mf.Ing Alexander Prenner A, 4kruh - Franz Gruber A, a
vítěze výstavy BOB posuzoval Heinz Schober D.
Posuzování v kruzích začalo bez oficiálního zahájení výstavy s časovým
posunem. Systém a organizace v kruzích byla stejná jako na našich výstavách,
ale technika posuzování se nepatrně lišila od našich zvyklostí. Hlavní rozdíl byl v
tom ,ţe výška posuzovaného jedince byla měřena na stole a zároveň byl měřen i
obvod hrudníku. Zde vám musím sdělit několik mých postřehů, které jsem viděl.
Psi, kteří se měřili na stole byli nejistí, různě se krčili a kroutili a snaţili se dostat
dolů na jim přirozený podklad. Vím, ţe je to pro rozhodčího pohodlnější, ale
měření samotné není potom přesné. Tato skutečnost se promítá také do měření
obvodu hrudníku, měřený jedinec je skrčený, různě se kroutí a tak naměřená
hodnota není také přesná .Další postřeh, který mě zarazil bylo to, ţe obvod
hrudníku byl měřen krejčovským metrem a jak se všeobecně ví, toto měřidlo je
natahovací, hodnoty jím získané nemají v mých očích důvěryhodnou informaci.
Ptáte se proč to píši? Odpověď je velice jednoduchá a týká se měření obvodu
hrudníku. Podle standardu, který vydala země původu se píše, ţe k výšce
měřené v kohoutku se připočítá 10 aţ 12cm a to je povolený obvod hrudníku a
tato hodnota má být měřena také v místě, kde se měří kohoutková výška. Pro
názornost vám dám dva případy, kde si můţete doma ověřit na svých jedincích,
jak na tom jsou z pohledu standardu. Při naměřené výšce jedince 36cm, musí
být maximální obvod hrudníku 48cm nebo při výšce 40cm je maximální obvod
52cm. Zástupci našeho klubu kteří se zúčastnili měli výsledky měření: Nino de
Tierra Cid 38/54, Body z Království 39/56, Brix z Pištínského revíru 39/54, Cit z
Chrástecké hájovny 40/54, Car z Chrastecké hajovny 37/55, Cita z Jarčino
paseky nebyla posouzena(absence zubů). Všichni jsou podle standardu
nevyhovující a vyvstává otázka: Co dál? Budeme chovat jedince na hranici
maximální výšky nebo při malé výšce tomu nedáme najíst a budeme nuceni je
uvazovat do korzetů, které byly módní v 18 století? Zapomeňte na vytrvalost a
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houţevnatost u tohoto plemene, protoţe podle Euro klubu, nelze zatím
upravovat standard tohoto plemene.
K tomuto závěru jsem došel na základě mé zkušenosti, protoţe jsem byl
svědkem, kdy člen Rakouského klubu po měření obvodu hrudníku oponoval paní
rozhodčí, ţe před pár měsíci mu byla naměřena hodnota, která odpovídala
standardu a na této výstavě má naměřeno více neţ je povolená tolerance.
Odpověď byla pro mě překvapující, ale daný vystavující zůstal stát jako opařený,
paní rozhodčí mu odpověděla, ţe kdyţ pes pracuje tak mu ten hrudník naroste.
Tak nevím co budeme dále dělat, ale doporučím všem ať si připraví pro
jagdteriera gauč a navrhnu změnu tohoto plemene na Gaučterier.
Na této výstavě byly zástupci Moravskoslezkého klubu, kteří jsou členy Euro
klubu a ti kontaktovali zástupce Rakouského klubu, zda by mohlo dojít ke změně
ve standardu tohoto plemene. Rakouský zástupce jim odpověděl, ţe očekává z
jejich strany aktivitu na toto téma a tak se Moravští kolegové zaptali, zda mohou
počítat s podporou Rakouského klubu, která by se týkala úpravy obvodu
hrudníku a ten jim odpověděl velice diplomaticky, ţe je to německé národní
plemeno, a ţe se s Němci špatně jedná.
Kluci z toho byly zoufalí, protoţe síla jednotlivých klubů se odvíjí od počtu
členů v kaţdém klubu, a tak se dá vyčíst ţe bez podpory ostatních klubů na
změnu tohoto problému nemají šanci. Na druhou stranu je třeba se zamyslet,
zda je to nutné měnit standard, a zda by se nedal tento problém řešit v klubech
samotných. Otázky zní jakým směrem se dát, kam bude směřovat vývoj v
oblasti, kde působí jagdterier a pro jakou práci byl vyšlechtěn, k jaké práci ho
budeme v budoucnosti pouţívat?
Na závěr chci napsat, ţe po pracovní stránce náš chov nezaostává a je
srovnatelný s Euro klubem, co se týče exteriéru, nejsme na tom špatně a
dovolím si říci, ţe jsme moţná lepší, ale co ty hrudníky? Mám nafoceny fotky
takových nejkřiklavějších případů, ale co je to naplat, kdyţ nemáme standard.
Záleţí jen na nás. kterým směrem se dáme a to bude znamenat revizi chovných
jedinců a jisté nepopulární kroky. Členové přemýšlejte o našem chovu a zvaţte
další kroky, které jsou třeba udělat v chovu.
Jagům zdar !

Jaroslav Řezba, toho času poradce chovu
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Speciální výstava jagdterrierů v Razicích u Bíliny z
pohledu poradce chovu a předsedy chovatelské rady
Jaroslava Řezby
Z mého pohledu byla tato výstava velice zdařilá a na úvod chci poděkovat
všem členům našeho klubu, ale i dalším lidem, kteří se aktivně zúčastnili
organizace této výstavy. Musím také poděkovat všem, kteří předvedli své
jedince na této výstavě, která má slouţit k přehledu, co máme v našem chovu, a
kam máme náš chov směrovat. Jsem nesmírně rád, ţe máme v naší republice
několik rozhodčích, kterým není lhostejné naše plemeno a svým posuzováním
nám pomáhají k odstraňování nedostatků a ke zlepšování našeho chovu.
Na výstavě v Razicích posuzovala paní rozhodčí Olga Hrabáková a po krátkém
hovoru jsem zjistil, ţe máme podobný pohled na našeho jaga. Byla radost ji
pozorovat při posuzování a pro mě bylo důleţité, ţe si na mě našla chvilku a
sdělila mi důvody svého rozhodnutí v jednotlivých případech.
Při vstupu do výstavního kruhu se prováděla kontrola tetovacích čísel. Jde o
nutnost, která má zabránit nesrovnalostem v našem chovu a od příštího roku
bude nutnost pouţívání čtečky čipů, protoţe někteří jedinci jsou uţ čipováni.
Nikdo z vystavovaných jedinců neměl problém s tetovacím číslem! Další
problematika, která mě nesmírně zajímala, bylo měření výšky v kohoutku a
obvodu hrudníku. Po zkušenostech z výstavy Euro klubu v Rakousku jsem byl
vybaven ocelovým svinovacím metrem a za pomoci paní rozhodčí jsme prováděli
měření obvodu hrudníku a zde jsou výsledky:
Psi
25 posouzených jedinců, 11 odpovídalo standardu, 3 psi měli 1cm přes míru, 6
psů mělo 2cm přes míru, 2 psi 3cm přes míru, 2 psi 4cm přes míru a jeden měl
6cm přes míru
Feny
27 posouzených jedinců, 15 odpovídalo standardu, 7 mělo 1cm přes mír a 3
feny 3cm přes míru
Další pohled na tuto problematiku! Zajímalo mě kolik jedinců, kteří dostali
výbornou, splňuje toto kritérium!?
Psi
3 psi splňují a 10 psů má víc neţ připouští standard
Feny
8 fen splňuje a 5 fen má víc neţ připouští standard
Dodrţování standardu v našem chovu budeme muset začít řešit, aby nedošlo k
izolaci od ostatních chovů v jiných klubech.
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Další chovatelský problém, který jsem sledoval, byly zuby. Do svých poznámek
jsem si zapsal, kolik bylo vystaveno psů a fen, kteří mají problém se zuby!
Psi
absence 1xM3 byla zjištěna 3x, 2x M3 byla zjištěna 6x, zkříţený zkus 1x a u
jednoho psa byla zjištěna zdvojená P1
Feny
absence 1xM3 byla zjištěna 1x, 2xM3 byla zjištěna 1x, klešťový zkus 1x, po
úraze řezák (I) 1x a absence předních řezáků (I) byla zjištěna 5x
U problematiky zubů se pozastavím a není to pro mě příjemné, ale musím zde
zveřejnit rodiče jednotlivých jedinců, u kterých byla zjištěna absence řezáků (I).
Cliff +Ira z Voldušského vrchu 1x,Čak Z Měčínské hory + Ira Z Voldušského
vrchu 1x a Filip od Lozského hradu + Miki Podolská samota 3x.
Další rodič, po kterém měl vystavovaný jedinec absenci 2x M3 byl Sati z
Voldušského vrchu, který má za rodiče Cliffa a Iru z Voldušského Vrchu, coţ
bude mít souvislost, a tak se bude tento problém řešit na chovatelské radě. Na
výstavě Euroklubu byla vystavena fena po těchto rodičích, která měla také
absenci řezáku (I).
Poslední váţnější chovatelský problém, který jsem si mapoval, byla srst.
Dlouho před výstavou jsem přemýšlel, jak řešit hodnocení srsti, protoţe rozhodčí
napíše do posudku hrubá a tento jedinec je hrubý aţ do konce svého působení v
chovu, ale jak všichni víme, není vţdy hrubá jako hrubá. Tak jsem stanovil tři
stupně hrubosti, do kterých jsem si jednotlivé jedince řadil. Do prvního stupně
jsem řadil ty, kteří jsou hladší s fousem, do druhého stupně jsem řadil jedince,
kteří mají celé tělo pokryto hrubou srstí s vousem a třetí stupeň mají ti, kteří
mají srst hodně hrubou aţ méně zapojenou, ale ne otevřenou.Vím, ţe tato
stupnice není přesná, ale jednalo se mi o získání jistého vzorku, který nám
pomůţe při sestavování chovného páru.
Rozdělení předvedených jedinců do těchto skupin:
Psi
8x hodnoceno 1, 5x hodnoceno 2, 2x hodnoceno 3
Feny - srst 7x hodnoceno 1,6x hodnoceno 2, 3x hodnoceno 3
Tento vzorek je z vystavovaných jedinců, kteří byly hodnoceny V nebo VD,
protoţe jsou aspiranty na uchovnění, a potřebujeme vědět, kam směřuje náš
chov, abychom neměli v budoucnu problémy se srstí.
U fen se v jednom případě objevila prokvetlá srst po celém těle a tento případ
bude také řešit chovatelská rada, která své stanoviska předloţí členské schůzi ke
schválení.
Bohuţel musím konstatovat, ţe někteří přihlášení jedinci nenastoupili k
posouzení a je to škoda, protoţe klubové výstavy slouţí k přehledu chovu a k
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poučení, jak máme dále postupovat při sestavování chovných párů!
Nenastoupil:
Chris od Vertánky, maj.Thierl Karel
Cyril od Jesenské skály, maj.Barák Jaroslav
Kety ze Šosovny, maj. Šos Josef,
Inka od Vertánky, maj.Kunc Ladislav
Odstoupil:
Argo Hybrálecký lovec, maj.Pařil Ladislav
Vord z Bítovského lomu, maj.ing Šmatlák Jiří
Cilka z Jarčino paseky, maj.Kuneš František
Čita z Jarčino paseky, maj.Kuneš František
Deisy z Jenišova, maj.Vitouš Jan
Dixie z Jenišova, maj.Friedrich Václav
Dorka z Jenišova, maj.Friedrich Václav
Všem, kterým se z nějakých důvodů nepodařilo nastoupit k posouzení, přeji
příště více štěstí na další výstavě, ale i všem těm, kteří nedostali takové
hodnocení, které si představovali.
Konečné vyhodnocení:
Psi

Feny

VN 2x

VN 2x

V 13x

V 13x

VD 8x

VD 8x

D 4x

D 4x

CAJC 1x CAJC 1x
CAC 5x

CAC 4x

r.CAC 2x r.CAC 2x
BOB

BOB

S pozdravem "Jagům zdar!"

Jaroslav Řezba, poradce chovu a předseda chovatelské rady
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Memoriál MVDr. Františka Stehlíka

OMS Sokolov - Krásno 26. - 27. 9. 2009
Vrchní rozhodčí A. Míček - rozhodčí Kuneš, Barda, Čech, Liška
Ředitel memoriálu - Bejček František
Účast: 8 jagdterierů, 1 foxterier
Ráno, dne 26.9., jsme se sešli v klubovně Arnika v Horním Slavkově, která
nám byla dobrým hlavním stanem. Po snídani zahájil přítel Bejček zkoušky a
předal slovo vrchnímu rozhodčímu. Celé pole se rozdělilo do dvou skupin. První
skupina šla na les a druhá začala polem.
Společně s Pepou Soukupem jsme se šli nejdříve podívat na lesní disciplíny.
První šla na nahánění Bára z Jarčino Paseky, hlasitost 4. Musím předeslat, ţe
tak dobře zazvěřený revír jsem dlouho neviděl. Zvěř srnčí, sičí a vysoká asi na
10ha, kde předvedli práci po oba dny všichni psi. Odpoledne jsme se přesunuli
na pole, abychom viděli také druhou skupinu. I na poli bylo vše v pořádku a psi
předváděli velmi dobré výkony. První den zkoušek byl zakončen disciplínou
vytaţení mrtvé lišky z nory. Po večeři v klubovně proběhla ukázka vábení jelenů
v podání studentů písecké školy, dále přišlo překvapení, jagdterrier cvičený na
vyhledávání drog. Celý den byl završen návštěvou obory, kde krásně troubili
jeleni a ty nás také probudili druhý den. Bylo krásné teplé ráno, vyzývalo
sednout si na lavičku a poslouchat. Pozorovat jak přichází nový den a doznívá
noc plná jelení lásky, to bylo třešničkou na pomyslném dortu.
Po snídani jsem se vydal do revíru s druhou skupinou. Sledoval jsem práci psa
Brix z Pištínského remízu, přinášení srstnaté za 3, pernaté 4, kachna 4, konečné
umístění 3. místo, počet bodů 333. Bára z Jarčino paseky nesplnila přinášení
srstnaté, coţ byla škoda, protoţe jinak plnila disciplíny velmi dobře. Body z
Království, aţ na poslušnost, která byla ohodnocena zn. 3, vše ve čtyřkách. Po
zásluze vyhrál celý Memoriál.
Pokud bych chtěl hodnotit, tak musím upřímně říci, ţe celý průběh zkoušek byl
velmi dobře řízen. Kvalita zazvěření vynikající!!! Revír velmi příjemný a servis
výborný. Pokud pořadatel projeví zájem o pořádání dalšího ročníku, mohu vřele
doporučit! Zde se sešlo vše, co je zapotřebí pro takto náročnou soutěţ a to i
parta lidí, kteří se jen tak, přijeli podívat a proţít hezké dva dny s jagošema. To
je také velká deviza, zájem se sejít, popovídat a proţít společně hezké chvíle. To
jsou setkání, která dávají klubu ţivot!
Co závěrem? Myslím si, ţe oba dva pejsci, Body Z Království a Brix Z
Pištínského remízu by nás měli reprezentovat na obdobné soutěţi na Moravě,
kde by našemu klubu zcela jistě neudělali ostudu. Rád bych, aby je klub
delegoval a přispěl i finančně.
Přeji hezké chvíle s jagdteriery!
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Jarda Kočárek, výcvikář KCHJgdtČ
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Předvedení práce českého jagdterriéra ve Španělsku
Snad nedostatek informací, čeho se týkala cesta některých členů KCHJgdtČ do
Španělska, vzbudil tolik emocí na členské schůzi. Proto bych ráda vše napravila.
Nejdříve bych upozornila na to, ţe finance, které byly na cestu pouţity, nebyly z
členských poplatků, ale byly z části z dotace a z části z kapes nás, kteří jsme se
cesty zúčastnili. Předvedení práce českého jagdterriéra nikdo nepouţil pro svojí
prezentaci, ale jako výsledek práce všech chovatelů v Čechách.
Tak tedy jak vše probíhalo. V městečku Balmaseda v severním Španělsku
/Baskicku/ bylo vše připraveno pro náš příjezd a uvítání bylo velice srdečné, jak
to u Španělů bývá, ale také díky výborným vztahům, které náš prezident Josef
Soukup s prezidentem španělského klubu Albertem Silvosou vybudoval.
První den probíhala konference, kam mohl přijet kaţdý ze Španělska a mohl se
dozvědět o tom, jakým způsobem je jagdterriér chován a cvičen v Čechách.
Kaţdý delegát z naší skupiny měl připraven předem svůj příspěvek na jedno
téma. To se týkalo čistokrevného řízeného chovu, podmínek chovnosti jedinců a
výcviku na jednotlivé pracovní zkoušky. Vše velice pečlivě překládala do
Španělštiny Jiřinka Soukupová. Všichni velice pozorně poslouchali, protoţe u
nich mají zcela jiné podmínky chovu. Chov je velice volný, neřízený a bez potřeb
získávání pracovních zkoušek a výstav. Rodokmen dostane kaţdý jedinec, kdyţ
majitel prokáţe, ţe oba rodiče jsou plemene jagdterriér. Ţádné další podmínky
pro chov nejsou, jagdterriér je pouţíván pro práci do nory a na prasata. Někteří
chovatelé, kteří se zajímají o výcvik, se zúčastňují barvářských zkoušek v
sousední Francii, kde je součástí této zkoušky pouze práce na pobarvené stopě.
Další disciplíny, které my známe od nás, neexistují. Tyto disciplíny jsou hlavně o
poslušnosti, ta je u nich zanedbávána a to se také projevilo den následující, kdy
byli na programu barvářské zkoušky podle českých pravidel!
Počasí nám nepřálo. Od chvíle, kdy pánové nakapali barvu, která byla srnčí,
pršelo jen se lilo. Od rána znovu a k tomu děsná zima. Zkoušky se zúčastnilo
šest jagošů, dva od nás a čtyři ze Španělska, vlastně tři, jedna fena je také
Češka, původem i výcvikem, a také celkové klání vyhrála. Práce španělských
jagdterriérů byla poznamenána absencí výcviku poslušnosti, něco jako odloţení
je jim cizí, následování a vodění na řemeni také špatné. Temperament plemene
nejsou zatím schopni zvládnout, prostě se mají co učit. Co se týká ostatní práce,
tak tam velice dobře vyuţijí loveckých schopnosti jedinců, ale pes si loví pro
sebe, ne s pánem a pro pána, jak je tomu u nás. Jsou prostě v chovu na
začátku a ti starší chovatelé u nás si jistě vzpomenou, ţe mají před sebou
sloţitou cestu, kterou si prošel i chov jagdterriéra u nás. Na barvě mě zaujalo,
jak krásně šli psi po barvě, i kdyţ celou dobu pršelo, prostě ta srnčí jim asi voní
líp.
Další den byl ve znamení norování na lišku. Nemají ţádné zkoušky, ale pracují s
jagem v přírodě a pro trénink mají vybudované umělé nory. Ta, kde jsme
zkoušeli práci my, byla pro psa velice nebezpečná. Byla téměř celá pod zemí a
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přístup ke zvířatům byl pouze asi třemi dekly. Nora byla plná vody a okruh
uzavřen, takţe vţdy muselo dojít ke kontaktu. Všichni psi udělali chvat, někdo
lepší, někdo horší. Další den se vyjelo do krásné přírody, do obory s prasaty /asi
3 ha/, kde se zaplatí pronájem a lovci se svými psy trénují práci na černou.
Podle zkušenosti a počtu psů se vypustí prase do prostoru. Pro předvedení
práce naší feny byli na 60 kg prase vpuštěni společně s ní ještě dva psi. Byla to
velká mela, chtěla jsem vše natočit a nafotit, ale to se nedalo. Prase lítalo sem a
tam a psi za ním. Bohuţel kdyţ se unavilo a psi ho zahnali do kouta, začalo
útočit a jedné feně překouslo běh. Bylo po radosti, celá akce skončila cestou na
kliniku a fena prodělala sloţitou operaci s aplikací šroubů do zadního běhu a
následně ještě jednu reoperaci. Uf , to se nemělo stát!!! Ale to se na lovu někdy
stává, prostě práce jagdterriéra je nebezpečná. Museli jsme odvolat naší fenu i
dalšího psa. Akce ale trvala dál, trénink pokračoval s dalšími psy. Nebezpečnost
tohoto způsobu výcviku měla další pokračování, další pes měl trţné zranění,
které naši španělští přátelé jsou zvyklí sešít a ošetřit na místě. Já bych se k
tomuto výcviku nepřikláněla, pes připraví prase pro svého pána, aby ho mohl
zastřelit, ale on nemá zbraň, tak co dál?! Asi se trénuje ostrost, vytrvalost a
nebojácnost jedince, ale simulace naháňky to není. Prostě jsem byla ráda, ţe
jsme vše ve zdraví přeţili, my i náš pes. Den to byl i přes to příjemný, poučný,
konečně slunečný a uprostřed krásných lesů, kde se prý prohánějí medvědi a
vlci. Společné vaření baskických dobrot v kotlíku na cestě s přáteli, kteří jsou tak
trochu stejní, i tolik odlišní, ale mají s námi jedno společné. Chtějí lovit s
jagterriérem!
Jsem tzv. pocitář, jak já tomu říkám, a věřte, ţe můj pocit z této akce byl
úţasný. Určitě ho také míváte. Někdo obdivuje to, co jste dokázali a chce se
poučit a jít vaším směrem. Všichni máte doma jagdterriéra, který prošel
vývojem v chovu tohoto plemene, od společných klubů se Slováky nebo
Moraváky, aţ po ten současný český. Můţete být na to pyšní, ve Španělsku jsou
na začátku a hledají tu správnou cestu. Jsem ráda, ţe hledají pomoc u nás v
Čechách!!!
/Fotografie z cesty můţete zhlédnout ve fotogalerii na webu. /

Hana Krpešová
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Onemocnění očí aneb jak je vidí veterinář a myslivec
I. Konjunktivitida = zánět spojivky
Je nejčastější onemocnění oka. Vznikají nejčastěji mechanickým
dráţděním (prachem, travními osinami a dalšími nečistotami, které se
dostávají do oka při běţné práci psa v přírodě. Typická jsou přivřená, mírně
oteklá víčka, spojivka je zarudlá, pes má fotofobii (strach před světlem – psi
se často vyhýbají kontaktu s přímým slunečním zářením) a z oka
pozorujeme výrazný výtok (dost často hustý, ţlutozelený, hnisavý). Tento
stav si prodělá kaţdý pes druhý den po norování v přírodní noře, pokud
jsme mu nevypláchli oči ihned po norování. Pokud se oči včas vypláchnou
běţnými očními kapkami (Ophtal, borová voda, ale stačí i obyčejná voda) a
zbaví se všech nečistot, stav se obvykle srovná sám do 1 týdne a chovatel
ušetří za další nákladnou léčbu u veterináře. Pokud bychom chtěli být
důslednější, několik dní 2x denně kápneme do oka Ophtalmo –septonex.
Jakmile se nám problém na očích ovšem nezdá, je nejvhodnější ihned zajít
k veterináři.
II. Poranění víček
Je velice časté a doprovází často zánět spojivky. Drobná poranění –tj.
pouze poškrabání zevní jemné kůţe na víčkách a okraje víček se obvykle
zahojí po aplikaci antibiotických mastí. Pokud ovšem dochází k natrţení
okraje víčka, je nejlépe provést chirurgické sešití a to ihned po roztrţení.
Špatně srostlý okraj víčka dělá celé oko náchylnější k infekcím uţ jenom
tím, ţe neplní důleţitou funkci roztírání ochranného filmu (tvořeného hlavně
slzami) po povrchu rohovky.
III. Keratitida = zánět rohovky
Onemocnění oka, které má obvykle stejné příčiny i příznaky jako zánět
spojivek, je však mnohem nebezpečnější. Drobné a pouze povrchové
záněty stačí přeléčit několik týdnů antibiotickými a protizánětlivými
přípravky, ale vyţadují vţdy vyšetření veterinárním lékařem. Těţší záněty
vyţadují chirurgické zákroky a platí pravidlo, ţe čím dříve se oko ošetří, tím
lepší je prognóza onemocnění. Pokud se zanedbá zánět rohovky, na
rohovce se vytvoří hluboký zánět, vřed, rohovka praskne a pes o oko
přichází (léčba je náročná a často jediným řešením je potom chirurgické
odstranění celého oka). Pokud se rohovka ze zánětu vyléčí, obvykle na ní
zůstává jizva, do které se postupně usadí pigment a rohovka se stává
neprůhlednou, nebo jen částečně průhlednou.
IV. Luxace čočky (luxatio lentis)=LL
Čočka je v oku upevněna systémem vláken, jakýmsi závěsným aparátem,
který pokud se přetrhá, vlastní čočka se uvolní a v oku se dostává do dalších

114- - -115

Zpravodaj č. 1/2010
struktur, které kontaktuje a výsledkem je ztráta zraku s dalšími příznaky,
které na oku pozorujeme. Můţe se také stát, ţe čočka se uvolní z vláken
pouze částečně = tzv. subluxace a celkové příznaky, které pozorujeme na
oku jsou mírnější a často delší dobu unikají pozornosti majitele. Nejčastější
příčiny luxace jsou:
1.
2.

Traumatické – úrazy na oku (autoúrazy, zranění hlavy při lovech apod)
Hereditární – dědičné – je způsobena defektní fixací vláken, které se
samovolně uvolní. Dědičnost LL je autozomálně recesivní a obvykle se
vyskytuje oboustranně. Obě oči však nemusí být postiţeny naráz, ale
v určitém časovém odstupu.
3. Způsobené jiným očním problémem –např. glaukom, oční tumory
apod.
Příznaky pozorovatelné na oku majitelem:
V případě úrazu jsou příznaky obvykle dramatické. Pes reaguje bolestivě,
hmouří víčka (blefarospasmus) a zornice je v mydriáze = rozšířená. V oku
můţeme pozorovat krev.
Pokud je LL způsobena dědičně, nástup příznaků nemusí být tak rychlý.
První příznaky můţou nastoupit asi v 1 – 4 letech. Někdy psi pouze hmouří
oči a to i přechodně a majitelé často toto přisuzují poraněním rohovky či
spojivky při norování, proběhnutí lánem řepky apod. To co přivádí majitele
psa do ordinace veterináře je často aţ ztráta průhlednosti čočky („ten pes
nějak hůř vidí a má uvnitř to oko nějaký šedivý“). Oko je často i vypoulené
a zornice je výrazně rozšířená.
LL je běţnými „kapičkami do očí“ neléčitelná a ani chirurgické zákroky
nevedou k navrácení 100 % vidění. Léčba má za úkol mírnit, nebo odstranit
neţádoucí příznaky, které LL provázejí.
V. PRA (progresivní retinální atrofie)
Je to opět dědičné onemocnění, které má několik typů. Onemocnění
postihuje sítnici tak, ţe můţeme zjednodušeně říci, ţe degenerují – tj.
přestávají být funkční tyčinky a čípky na sítnici. Onemocnění se projevuje
zpočátku hlavně ztrátou zraku bez jiných příznaků. Pejsci často za šera
k nám přibíhají, v cizím prostředí jsou nejistí, vyhledávají majitele a začínají
být bázlivý. Teprve s postupnou ztrátou zraku pozorujeme i další příznaky
na očích. Rozšířenou zorničku a často i kataraktu – šedý zákal –tj.ztrátou
transparence čočky, která obvykle „zešedne“. Léčba PRA neexistuje.
Poranění víček, zánět spojivky a rohovky jsou běţná onemocnění oka a
troufám si tvrdit, ţe se s nimi setkal kaţdý majitel jagdteriéra. Novější
pojem pro mnohé chovatele je luxace čočky = LL, případně progresivní
retinální atrofie sítnice = PRA. LL je dědičné onemocnění a je skutečným
strašákem obecně u plemen teriérů. V některých klubech LL vyšetřují a
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pozitivní jedince eliminují z chovu. Protoţe dědičnost je autozomálně
recesivní, LL se nemusí vyskytovat u všech štěňat ve vrhu, rodiče mohou
slouţit pouze jako přenašeči vlohy pro LL. Výskyt u jedinců je také často
připisován jiným onemocněním očí (úrazům při norování), protoţe celková
manifestace na očích se objeví například ve 2 – 3 letech věku psa. Protoţe
LL se vyskytuje i u jagdteriérů a je poměrně snadno diagnostikovatelná
očním vyšetřením specializovaným veterinářem na dědičná onemocnění oka
(celý zákrok trvá cca 20 – 30 minut s aplikací kapiček do oka a podívání
speciálním ophtalmoskopem do oka) navrhuji, ţe by se mohlo udělat
vyšetření i v našem klubu. Šlo by zatím pouze o průzkumné vyšetření určité
části populace JGT – například během 3 let cca 30 chovných psů – tj. cca
10 psů ročně. Vyšetření stojí cca 1000 Kč a navrhuji, ţe toto vyšetření by
zaplatil klub. Na majiteli chovného psa by bylo pouze dojet za
specializovaným veterinářem ( v ČR dle databáza KVL – MVDr. J.
Beránek,Pardubice, MVDr.P.Hron, Praha, MVDr.P.Gbelec, Praha, MVDr. B.
Lenská, Kladno, MVDr. P. Trnková, Brno a několik dalších z Moravy). Kopii o
vyšetření by zaslal poradci chovu. Můţe se sice stát, ţe se vyšetří pes např.
ve 2 letech a onemocnění se mu bude prokazatelně na očích manifestovat
aţ ve čtyřech letech a daný pes bude jiţ vlastnit „glejt“, ţe je LL negativní.
Zde závisí na klubu jak se k danému problému postaví. Řešením je
například opakované vyšetření očí. Myslím si, ţe pro náš prvotní monitoring
by se mohli vybrat např. 5-ti a starší psi, nebo pejsci, kteří byli za uplynulý
rok nejvíce vyuţiti v chovu. Pokud by se zjistilo, ţe například polovina
chovných psů vyšetřena během několika let je negativní, od dalšího
vyšetření bych upustil a dělal ročně pouze několik vyšetření (3 – 5) cíleně
dle např. rozhodnutí a potřeb poradce chovu. Vyšetření fen bych zatím
nechal na rozhodnutí chovatelů.
Pro PRA (diagnostiku) platí to co pro LL. Dle konzultace s veterináři
(ophtalmology) je daleko častější výskyt LL u JGT.
Pevně věřím, ţe to s našimi jagdteriéry nebude s LL tak špatné, ale rád
bych to měl potvrzené alespoň na určitém počtu populace. Tímto článkem
nechci prosazovat něco za kaţdou cenu, chci jen upozornit na určitý
problém a vyvolat diskuzi mezi členy klubu.
S pozdravem Lesu a lovu zdar Marek Pech
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Desetiletá spolupráce se španělskými chovateli
jagdteriérů
/ příspěvek J.Soukupa do časopisu Myslivost/

Před deseti lety mě kontaktoval Láďa Šabatka a projednal se mnou moţnost
návštěvy španělských chovatelů jagdteriérů, kteří mají zároveň zájem o nákup
štěňat. Na konci září 2000 přijeli Alberto Silvosa a Francisco García k nám domů
a odvezli si dvě štěňata jagdteriérů. Během rozhovoru vyšlo najevo, ţe mají
dobrý přehled o jagdteriérech v celé Evropě a zájem o naše psy , kteří se jim líbí
po pracovní i exteriérové stránce. A to byl zřejmě okamţik, kdy se začala
rozvíjet spolupráce mezi KCHJgdtČ a španělskými chovateli.
Na jaře roku 2001 jsem dostal od Alberta pozvání k návštěvě. V říjnu toho
roku jsme se s Láďou a mou manţelkou rozjeli na sever Španělska, do Baskicka.
Chtěl jsem hlavně poznat španělské jagdteriéry a podmínky v jakých loví. Jako
dar pro tamní chovatele jsme vezli psa, kterého mohli pouţít k chovu. Alberto a
Francisko mi darovali štěně jagdteriéra ze španělsko-francouzského chovu. Po
domluvě s Albertem Silvosou jsme připravili k odběru čtyři štěňata, pro která si
na podzim roku 2002 přijel Alberto se svou snoubenkou Marií. Alberto mi
ochotně vysvětloval situaci v chovu jagdteriérů ve Španělsku.
Práce jagdteriéra je tam poněkud jiná neţ u nás. Jagdteriér nemusí mít
k výkonu v lovecké praxi ţádné zkoušky, ani výstavu. Chov je volný a
k chovnosti postačuje rodokmen. Jagdteriér je zde vyuţíván jako norník. Cílem
chovu ve Španělsku je prosazení všestrannosti jaga. Pro nás je potěšující, ţe
jsme byli osloveni k navázání spolupráce a pomoci. Před španělskými chovateli
stál obrovský kus práce a my jsme radou a zkušenostmi mohli pomoci. Je to pro
nás i českou kynologii potěšitelné, ţe i v jiné zemi je částečně vyuţit náš
zkušební řád a zkušenosti s vedením chovatelského klubu a řízení chovu
jagdteriéra.
Za toto desetileté období jsme několikrát navštívili Španělsko a přesvědčili se,
ţe španělští chovatelé dělají vše pro to, aby byl zaloţen jejich klub jagdteriérů.
Ocenil bych hlavně houţevnatost a cílevědomost zakládajících členů jejich klubu.
Překonávali mnoho překáţek při zakládání klubu (byrokracie existuje i ve
Španělsku) a také při ustavování zkušebních řádů, přípravě rozhodčích a
stanovení podmínek chovu.
Představitelé klubu Alberto Silvosa a Angel Lizarralde nelitovali peněţních
prostředků a jako pozorovatelé se zúčastnili v roce 2006 Mezinárodních zkoušek
jagdteriérů ve Slovinsku, kde významného úspěchu dosáhli naši cvičitelé. V roce
2007 přijeli opět jako pozorovatelé na Memoriál Františka Stehlíka (MFS), coţ je
všestranná soutěţ jagdteriérů, foxteriérů a teriérů. Zkušenosti a poznatky
z těchto akcí presentují na seminářích a konferencích po celém Španělsku.
Zatím poslední a pro nás velmi významnou společnou akcí byl seminář pro
chovatele jagdteriérů, který se konal v Baskicku v říjnu 2008. Byli pozváni
představitelé našeho klubu
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a významní čeští cvičitelé jagdteriéra, aby v referátech přednesli své zkušenosti
španělským kolegům a podělili se s nimi i o osobní záţitky při lovu s jagdteriéry.
Semináře se zúčastnili tito členové klubu: Josef Soukup, Petr Kalaš, Jaroslav
Řezba a Ladislav Krpeš. Tato akce byla zakončena zkouškou práce na barvě, jeţ
se velice podobala našim barvářským zkouškám. Myslím, ţe na této akci byly
navázány další přátelské vztahy a věřím, ţe spolupráce mezi našimi kluby se
bude po tomto setkání ještě intenzivněji rozvíjet.
Spolupráce se změnila v přátelství a máme příslib, ţe v roce 2011 se na MFS
zúčastní i španělský zástupce.
Myslím, ţe při troše dobré vůle zájem o společnou zálibu překoná i vzdálenost
přes půl Evropy.
Josef Soukup
president Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách
Váţení chovatelé!
V letošním roce jsem se soustředil na získávání informací o chovu jagdteriera.
Svoji pozornost jsem hlavně zamněřil na sousední kluby se kterými máme stejné
nebo velice podobné podmínky chovnosti ,ale taky na Euroklub, ve kterém jsou
tyto kluby členy. Náš klub se tím ocitá v určité izolaci a nemá moţnost se podílet
na vývoji tohoto plemene. Při svých toulkách po různých akcích jsem pozoroval,
kde se co děje a jak to dělají.
Měl jsem moţnost se dostat na vrcholnou akci Euroklubu, kde byla zkouška po
výstřelu a výstava, bylo to pro mě hodně poučné a při porovnání této akce s
námi, jsem zjistil ţe, rozdíly v chovu a ve výcviku jsou minimální aţ
zanedbatelné. Přesto si myslím, ţe je nutnost sledovat okolní kluby a Euroklub
samotný,
z důvodů udrţení stejného standardu tohoto plemene. Nutnost vstupu do
Euroklubu by nám v současné době moc nepomohlo a skoro nic z toho
nezískáme, ovlivnit vývoj nebo něco v této společnosti prosadit,
je skoro nemoţné, neboť se vše odvíjí od počtu členské základny.
V poslední době se mnoţí dotazy, jak to bude s chovnosti od roku 2010,
pokusím se odpovědět:
Změna spočívá pouze ve sjednocení chovných podmínek psa a feny. Klub
připravil určitý počet zkoušek, aby zájemci o chov měli moţnost si vybrat, na
jaké zkoušky půjdou z důvodů prokázání hlasitosti, která bude tímto potvrzena
od rozhodčích delegovaných klubem. Na splnění této podmínky pro chovnost
stačí pouze to, ţe daný jedinec bude mít předepsaný počet zkoušek a stačí
jediná zkouška na klubové úrovni, kde bude prokázána hlasitost minimální
známkou 3. Hlasitost začíná být problém a z tabulek za minulý rok jsme zjistili,
ţe se hlasitost u jagdteriera neposuzovala v několika případech, ač je to
předepsáno zkušebním řádem.V Moravském klubu mají trochu jiný postup
uchovňování, ale v konečném pohledu je výsledek stejný, jen naši chovatelé
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mají více moţností k prokázání hlasitosti. V případě, ţe se tento model
neosvědč,í budeme hledat další moţnosti.
Přeji všem mnoho úspěchů v dalším roce.
Jagům zdar Jaroslav Řezba.

Tabulka hlasitosti sestavená výcvikářem podle
zaslaných tabulek z jednotlivých druhů zkoušek od
pořadajících OMS v roce 2009. Jednotlivá čísla
znamenají: cena, počet bodů a známka z hlasitosti .
Jméno psa

Jméno
vůdce

ZV

COTA od
Podrouţskéhráze
ALAN ze Skoumalky

Marek
Kronus
Filip Martin

1/156/0

HEXA z
Brníkovského údolí

Petr Štrach

1/152/0

ARGO Gerlachovský
dvor

Lubomír
Staněk

1/188/4

Egon Merom

1/184/4

FERRY Black Killer

Otto
Stránský
Alois Matouš

FLOK Blac Killer

Jan Rajtr

3/139/2

CYRIL z Království

Jan Vavrek

1/188/4

CORA od Turova

Jaroslav
Schippl

0

AJDA za Skoumalky

Josef Kakos

1/188/4

HUBERT z Hlubocké
hájovny

Adam
Janošťák

2/149/3

Nino de Teira

Josef Soukup

3/172/4

VENDY Davon

Magda
Chytrová
Jan Vávra

2/162/4

Václav Ţáček

3/161/3

Marek Jakl

3/153/3

Brix z Pištin.
Remizu
DON z Dvořáčkova
domu
CONA z Pištín.
Remizu

LZ

HZ

VZ

1/153/0

1/184/4
1/223/4

2/199/4

1/173/3

2/208/4

1/241/4
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HESSY od Kášovky

Luděk
Kratochvíl
Tomáš
Klicman

2/207/4

BASY z Chrástecké
Hájovny
CIT z Chrástenské
Hájovny
CIRY z Chrástenské
Hájovny
CAR z Chrástenské
Hájovny
ARYNA z
Předbořských Dra

Frant. Kurfiřt

1/237/4

3/185/3

MIRY z Pustého
Jitra

Stanislav
Klíma

1/237/4

2/204/3

BAK z Chrástenské
Hájovny

Vlastimil
Kofroň

1/237/4

IBAR z Kunšocské
Bašty
Max Svojnický Ranč

Pavel Hrouda

1/227/4

AFRA Hybrálecký
lovec

Luďek Fabeš

1/185/4

Jenny z
Břeţanských strání

Petr Zeman

1/181/4

2/230/4

CULA z Březiňáku

BAK z Pištinského
remizu

Jaroslav
Čapek

1/188/4

2/205/4

JERGUŠ od
Zlámané smrče

Josef
Marhulík

3/129/1

CIVY z Království

Ladislav
Holub

1/248/4

Bora z Vackova lesa

Václav Broţ

2/232/4

GARO z Jeleňáku

Martin
Trachta
Mitoslav
Blaţek
Bohuslav
Kovář

BAK z Karoliny
Doliny
XENTA Gamin

1/180/4

IRIS z Klírova
mlýna

Jiří Čech

3/205/1

ESO z Měčínské
hory

Václav Čech

3/213/1

BRYT z
Romanovských skal

Jan Roller

1/214/4

CITA Z Království

Kolom.
Ferjenstik

JACK z Břeţanských
strání
AMY ze Semické
labiny
ARAMIS z Tatarova
Dvora

Lukáš
Stropko
Vladimír
Šámal
Jiří Markvart

Jessie z
Břeţanských strání

Vodolán
Luboš

1/237/4

ARON z Bábina
Luhu

Vlastimil
Lizánek

3/205/4

CITA od
Podrouţské Hráze
AMBRA od
Předslavského R
EDAR Merom

Marem
Kronus
Václav Šíma

DONA z Končínské
Hory

Roman
Měrka
Pavel Samec

1/188/4

1/241/4

FAR z Řezbova
Dvora

1/186/4

1/251/4

1/248/4
1/184/4

2/207/4
1/205/0

1/229/4
1/179/4
1/198/0

1/189/4
3/118/1

- 120
- 121
- -

Zdeněk
Komárek
Vlastimil
Kofroň
Vlastimil
Kofroň
Petr Holan

3/177/2

1/184/4

1/229/4

1/188/4

1/234/4

1/188/4

1/241/4

1/180/4

2/220/2
1/230/4

1/251/4

Jaroslav
Košatky
Radek Bártík

1/257/4
2/218/4

ČIRA z Jarčino
Paseky

Jiří Zeman

1/188/4

CESAR od
Podrouţské Hráz

Ondřej
Častoral

1/156/4

LEA od Dyje

Jiří Vokurka

1/162/3

FERGIE z Dolečkova
Dvora

Vladimír
Blaţek

1/176/3

ARINA ze Semické
Labiny
CITA z Vrbické
Návsi
AGON Merom

Josef Jareš

1/188/4

Roman
Houda
Otto
Stránský

1/180/4

DON Bejro Agi

Rostislav
Bejček

1/188/4

1/237/4

JEFF z Břeţanských
Strání

Vlastimil
Fejkl

1/188/4

1/237/4

BOREK z
Romanovskách sk

Pavel
Schneider

1/184/4

1/236/3
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ZIGO z Bítovského
Lomu

René
Poslední

ELSA z O0sového

Ceslav
Vychodil
Helena
Kecová
Miroslav
Bican

1/184/4

VORD z Bítovského
Lomu

Jiří Šmatlák
ing.

BODY z Království

Ldislav Holub

1/365/4

AIRA zPištínského
Remizu

Jiří Šafařík

0/0/0

ULY z Vodušského
Vrchu

Vratislav
Kanta

2/317/4

BRINA z
Předbořských Drah
KELLY z
Kundratických Les

IRA z voldušského
Vrchu

Petr Štefan

0/0/0

INKA od Veteránky

Ladislav
Kunc

1/184/4

PETTY Pstruţná

Vladimír
Klíma

1/188/4

INGO od Veteránky

Mirosl.
Englmaier

1/184/4

0

ARNOŠT z
hněvnického Les

Petr Dráţdil

1/172/3

KORA ZE Šosovny

Jan Blaţek

1/173/3

2/211/4

AKINA od
Předsdl.Rybníka

Karel Bastař

IDA z Mrákovské
Škály

Milan Blaţek

1/232/4

ZADAR z
Bítovského Lomu

Vladimír
Dušek

1/180/3

2/220/4

KETY ze Šosovny

Josef Šos

1/232/4

NELA Pstruţná

FLOK Svatoborský
Lovec

Antonín Šála

1/188/4

2/194/3

Václav
Bečvář

CITA z Branišova

1/188/4

FERY Svatoborský
Lovec

Josef Turek

1/188/4

2/211/2

Zbyněk
Pileček

Karel
Neubauer

1/188/4

1/212/3

Ladislav
Stejskal

1/152/0

Chir z
Touškovského Lesa

CORA z Pištínského
Remiz
DORA z Kočínské
Hory

František
Furst

1/169/4

PEGY Pstruţná

Václav Klíma

2/190/4

Tomáš Bolek

1/177/4

PAD Pstruţná

Josef Bildl

0

BONA od Podroţské
Hráze

BAK od Hradu
Pernštejna

Miroslav
Poslední

2/210/4

ATOS sopd
Gerlach.Dvor

Hel.
Bozděchová

HERA z
Brníkovského údolí

Josef Bastl

1/220/4

CLIF Sulanská Skala

Miroslav Šos

CONAN z
Pištínského Rem

Marek Jakl

CILKA Gamin
ZEUS z Bítovského
Lomu

M. Švejdová
Jiří
Mandelíček

1/173/4
1/184/4

BEN z Trnčí

Jan Malý

2/152/4

CILKA z Jarčino
Paseky

František
Kuneš

3/141/3

0

1/227/4

1/224/3
1/178/4

1/237/4
1/172/4

0
1/237/4

3/179/1

1/188/4
2/209/4

1/219/3
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Inzerce
Prodám štěňata jagdteriérů z Brníkovského údolí
Otec: Gróf Z Brníkovského údolí - černý hrubý pes
viz. Seznam chovných psů na klubových stránkách
Matka: Clea Black Killer - hladká hnědka
Štěňata: Celkem narozeno 3.listopadu 7 štěňat, 3 černí pejsci, 3 černé feny a 1
hnědka /ta je uţ zadaná/. Jedná se uţ o opakovaný vrh a z toho minulého bylo z
8 jedinců uděleno 6 výborných na výstavě. Feny Hela a Hera z Brníkovského
údolí jsou jiţ chovné a jsou v evidenci chovných fen.

SPĚVÁK Miloš, Brníkov 131, tel. 723 760 219,
e-mail h.krpesova@seznam.cz

Členská schůze se koná dne 6. 3. 2010 od 13.00 hodin
v restauraci Na Dolánku v Pištíně, okr. České Budějovice.
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