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Vážení přátelé, 
 

pravděpodobně jsem se s většinou z Vás nikdy osobně nesetkala, přesto si dovolím Vás takto oslovit. I po 
více než dvou desítkách let strávených mezi kynology, cvičiteli, vystavovateli, zkrátka pejskaři si myslím, že oslovení 
„přátelé“ je na místě. Přátelé mají vždy něco společného, něco, co je spojuje. A my všichni bezesporu máme něco 
společného – lásku k našim psům.  
A mám i další důvod k takovému oslovení. Za jistě krátkou dobu mého členství ve WDK jsem se zúčastnila dvou 
rekreačně sportovních pobytů. Na každém z nich se nám opravdu líbilo, každý z nich byl přínosný, při každém z nich 
byla bezvadná zábava, i když se každého z nich účastnili zcela jiní lidé. To, co mě skutečně nadchlo a doslova 
okouzlilo, byla ochota a nezištnost, s jakou nám obě skupiny předávaly své zkušenosti a poznatky.  

A pak jsem v březnu letošního roku přijela na svou první volební schůzi WDK. Jak diametrálně odlišná tady byla 
atmosféra! Skákání do řeči, překřikování, ironické poznámky, šeptanda jedněch proti druhým, druhých proti třetím, 
třetích proti prvním. Inu, jako na každé běžné schůzi nějakého spolku, kde si lidé za společná léta chvilku rozuměli, 
ale po čase už míň, a tak se rozhádali a zase si třeba začali rozumět s jinými. Anebo taky ne. Beru jako výhodu, že 
nevím, kdo byl původně kamarád s kým, proč se rozešli, kdo je s kým ve skupině proti komu. Ani mě to nezajímá       
a v podstatě to nechci vědět. Jediné, co mě zajímá, je plemeno irský vlkodav a jeho chovatelský klub, do jehož 
služeb jsem se dobrovolně upsala.  

Celý nově zvolený výbor prozatím pracuje na výbornou. Netvrdím, že všichni jeho členové mají vždy na všechno 
stejný názor, to snad ani není možné, ale každá z jeho členek se věnuje svému úseku a zároveň konzultuje věci 
s ostatními. V některých záležitostech se pohledy už samozřejmě různily, ale podařilo se najít kompromis. Jednou 
ustoupil jeden, podruhé jiný. Nerozumím např. tomu, proč je v letním období naplánováno několik týdenních 
rekreačních akcí v naprosto totožném termínu. Chci‐li se zúčastnit jedné, nemohu jet na druhou. Má to snad 
implicitně naplňovat ono heslo „kdo nejde s námi, jde proti nám?“ Tomu se mi nechce věřit, ale chápu, že nic nelze 
lámat přes koleno. I tady by mělo platit, že jednou ustoupí jeden, příště druhý. Jsem přesvědčená, že to lze                 
i v celoklubovém měřítku. Nejspíš ne vždy, ale mezi rozumnými lidmi většinou ano. I proto se objevila na webových 
stránkách nová položka – anketa. Zajímá nás, jak byste rádi viděli realizace nejrůznějších akcí, klubových výstav, 
bonitací, zda budete mít zájem o semináře, přednášky, kdy a kde… Pište nám své náměty, poznámky, konstruktivní 
připomínky. Věřte, že nás budou zajímat. Telefonní či mailové kontakty každé členky výboru jsou dostupné              
na www.wdk.cz.  

Dnes se Vám dostává do rukou první vydání Zpravodaje z dílny nového výboru. Přesněji řečeno, především z  dílny 
Dity Hrabákové, která na něm má lví podíl. Dle mého soudu odvedla výbornou práci, shromáždila množství 
informací, mezi nimiž každý jistě může najít ty, které ho zajímají. Ale jak jsem již řekla, celý výbor jede na plný plyn, 
každý kope ne sám za sebe, ale za tým. Za tým WDK. Chci věřit, že tomu tak bude i nadále. Že budeme po celé 
volební období schopny smysluplně komunikovat. Protože bude‐li schopen mezi sebou rozumně komunikovat 
výbor, šance na komunikaci v rámci celého klubu se zvyšují. Základem komunikace je schopnost vést dialog. 
Neskákat si do řeči, nepřekřikovat se… Mohu‐li soudit z průběhu březnové schůze, dialog je to, co klubu WDK 
v současnosti asi nejvíc chybí. Pojďme se o něj společně alespoň pokusit. 

PhDr. Ester Trčalová 
předseda WDK 



2 
 

 

Vážení a milí členové WDK, 

srdečně Vás zdravím. Toto je po delší přestávce opět zpravodaj v tištěné i elektronické formě. Budu se 
snažit, abyste v něm vždy našli cenné informace a zajímavosti týkající se nejen vlkodavů. Budu moc ráda za Vaše 
připomínky a náměty, které můžete zasílat na mail: ditahrabakova@seznam.cz. Chtěla bych Vás všechny požádat     
o zasílání Vašich úspěchů i neúspěchů, podělte se o různé zkušenosti a radosti s Vašimi čtyřnohými miláčky. Narodí 
se Vám vrh? Pošlete mi foto. Jedete na bonitaci, svod? Pošlete mi foto. Vyhrajete na výstavě BOB, BIG apod.? 
Pošlete mi foto. Vyhrajete v jakékoliv soutěži, podělte se s ostatními. Pořádáte nějakou akci pro IW, pošlete 
pozvánku. Zpravodaj bude vycházet 4 x do roka a uzávěrka bude vždy před koncem čtvrtletí (březen, červen, září, 
prosinec). V jednotlivých číslech se dočtete o informacích za dané čtvrtletí zpětně, samozřejmě, že výsledky z výstav 
apod. už budete mít na webových stránkách, ale ne každý se na webové stránky dívá a na konec, jste si to 
odhlasovali členové, na členské schůzi, aby byl zpravodaj tištěný. Určitě se nezavděčím všem, s tím počítám, ale 
budu se snažit, abyste byli s obsahem všichni co nejvíce spokojení. Máme v klubu spoustu nových členů, kteří mají 
své dotazy, tak neváhejte a pište. Jsem zvědavá, kolik se Vás ozve a budu se těšit.  

                                                                                    Dita Hrabáková   

 

 

Obsah: 

1. KLUBOVÉ ZPRÁVY 
2. VÝSTAVY  
3. COURSING 
4. CHOV 
5. ZAJÍMAVOSTI  
6. ŠAMPIONI 
7. KONTAKTY  

 

 

Ve čtvrtek 24. března 2011 zemřel po dlouhé, těžké nemoci VLASTÍK HEJL, přátelský a upřímný člověk. Byl 
zakládajícím členem WDK a aktivním vystavovatelem irských vlkodavů, které miloval tělem i duší. Vždy byl 
ochoten poradit a podat pomocnou ruku každému, kdo to potřeboval a proto bude všem, kteří ho znali, moc 
chybět. 
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1. KLUBOVÉ ZPRÁVY 

Zpráva předsedy za rok 2010 

Vážení přátelé, 
rok 2010 je za námi a proto bych rád v krátkosti shrnul činnost výboru i celého klubu. 
Asi nejvýznamnější změnou v uplynulém roce byla změna názvu našeho klubu. Po čtrnácti letech společného klubu 
pro plemeno irský vlkodav a deerhound, si v loňském roce majitelé a chovatelé plemene deerhound založili svůj 
vlastní, samostatný klub a WDK se stal výhradně klubem irských vlkodavů. Proto také došlo ke změně názvu, nyní 
jsme Wolfhound klub i když zkratka WDK zůstává. Byly vypracovány nové Stanovy klubu, jednací a volební řád          
a tyto důležité dokumenty schváleny dne 23.5.2010 na členské schůzi WDK, následně byly zaslány k registraci         
na MnV a ministerstvem schváleny. 
 
Ve své činnosti se výbor zabýval především otázkami běžného provozu klubu, zajištěním bonitací a svodů, 
přípravou  Poháru WDK v coursingu, přípravou dvou klubových výstav, tvorbou a vydáním Ročenky 2009, 
vytvořením plemenné knihy 2009, přípravou a konáním letního setkání v kempu Velkopařezitý. To je stručný 
přehled činnosti výboru, avšak za těmito pár řádky se skrývá pořádný kus práce všech členů výboru. O všech akcích 
jste si mohli vždy přečíst na klubových stránkách, podrobně o chovu se dozvíte ze zprávy poradkyně chovu. 
 
V dubnu 2010 proběhla kontrola hospodaření dozorčí radou, která však nemohla být ukončena z důvodů 
nedodaných podkladů, potřebných k řádné kontrole. Po rezignaci tehdejší hospodářky klubu paní Železné v květnu 
2010, byla členskou schůzí zvolena nová hospodářka ing. Janíčková, která zpracovala hospodaření za minulé               
i současné období. Druhá kontrola hospodaření, provedena dozorčí radou proběhla v říjnu a  závěry obou kontrol 
byly uveřejněny na klubovém webu. 
 
Klubový Zpravodaj byl převeden pouze do elektronické podoby, tak jak bylo odsouhlaseno na poslední členské 
schůzi. O tištěnou verzi během roku 2010 nepožádal ani jeden člen. 
 
Během roku 2010 došlo i k několika změnám ve složení výboru WDK. V květnu podává rezignaci na svou funkci 
MVDr. Málková a paní Železná, na členské schůzi byli následně kooptovány náhradníci z voleb 2009, paní  I. Veselá   
a slečna T. Horáková. Slečna E. Pokorná se ujímá funkce externí redakce Zpravodaje a do funkce hospodáře klubu, 
mimo výbor, je zvolena ing. Janíčková. V červenci je pro velkou pracovní a osobní vytíženost uvolněna z funkce 
výstavního referenta paní Š. Tranová. Přestože měl výbor WDK snahu pracovat ve sníženém počtu členů, situace si 
vyžádala kooptaci dvou členek, paní B. Picmausové a slečny E. Pokorné. V říjnu podává rezignaci slečna Horáková, 
jejíž rezignace nebyla přijata až do doby předání klubových materiálů, což se k dnešnímu dni ještě neuskutečnilo. 
 
Vážení přátelé, jak všichni víme, 5. března se bude konat volební členská schůze. Po zkušenostech z posledního 
volebního období bych rád požádal budoucí kandidáty, aby vše důkladně zvážili, promysleli si, zda budou mít 
podmínky, čas a chuť pracovat po celé volební období. Změny a střídání členů výboru přinesly poměrně dost 
komplikací a určitě neprospěly ke klidné a bezproblémové práci. 
 
Závěrem mi dovolte poděkovat těm členům výboru, kteří se mnohdy ochotně ujímali úkolů i nad rámec svých 
funkcí. Rád bych poděkoval Dozorčí radě, především ing. Poulovi za jeho vstřícný postoj k řešení problémů,           
ing. Janíčkové za zpracování dokladů hospodaření za minulé období. Velmi rád bych poděkoval Vám všem               
za spolupráci, za toleranci i za kritické připomínky. Mnoho úspěchů v roce 2011! 
 
Petr Cibulka, předseda WDK   
(01. 02. 2011)  
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Zpráva poradce chovu za rok 2010 

 
Vážení chovatelé, majitelé a přátelé irského vlkodava!! 

Protože jsem byla loni pověřena čestnou a pro mě i důležitou funkcí poradce chovu pro IW, je mi velkou ctí, 
seznámit Vás se současným stavem chovu IW v České republice. 
Nejprve trochu statistiky: 
V loňském roce  se narodilo celkem 300 štěňat, 150/150, z celkem 43 vrhů, od 35 chs (1 chs odchovala 3 vrhy,          
6 chs odchovalo 2 vrhy a 28 chs po 1 vrhu). Není to nic nečekaného, neboť  i v předešlých letech byla tato situace  
obdobná.  
 Odchováno štěňat vrhů vrhy z chs 
Rok 2009 259 39 35 
Rok 2008 303 42 36 
Rok 2007 289 39 33 

 

Čísla jsou tedy skoro stejná, jen mírně stoupají, což se dá  se stoupajícím počtem  uchovněných  jedinců                     
a  nových členů jen čekat. 

V roce 2010 bylo tedy nakryto 67 fen, 43 jich zabřezlo, koef. zabřezávání je tedy kolem 64%, což je velmi dobré 
číslo, shodující se s evropským průměrem. Průměrný počet štěňat na 1 vrh je 7 štěňat, což je oproti minulým letům 
také velmi přijatelné číslo. Zapsáno bylo  do PK ČMKU celkem 267 štěňat, úhyn byl tedy kolem 33 štěňat, což je  asi 
11%, také přijatelná hodnota. Do plemenné knihy bylo přihlášeno 8 importů (6 psů a 2 feny) z Německa, Maďarska, 
Ruska, Slovenska a Švédska.  

Plemenná kniha  r. 2010 začíná číslem 3434  a končí číslem 3709. Všichni jedinci jsou také zaneseni na naše webové 
stránky WDK. S Plemennou knihou byly  během roku  celkem problémy s vystavením rodokmenů, kvůli 
abnormálnímu počtu štěňat u všech plemen, ale  v současné době  jsou všechny rodokmeny nahlášeny a téměř 
všechny odeslány chovatelům. Pouze 1 vrh nedostane v tomto roce rodokmeny a to z důvodu neprokazatelnosti 
obou rodičů a nespolupráce chovatelky s klubem a následně s ČMKU. Jedná se o vrh chs Animas Fidelium,  který je 
sice všude registrován a zapsán, ale bohužel mu nebyly vydány po rozhodnutí ČMKU rodokmeny. 

A nyní ještě  ke štěňatům a vrhům IW u nás. Jaká je situace  štěňat IW  s prodejem  momentálně  všichni víme, 
neboť problém není v tom, že by bylo nakryto  abnormálně mnoho fen, ale příliš mnoho fen v jednom měsíci, tudíž 
příliš mnoho štěňat k odběru naráz.  Např. v dubnu se narodilo 60 štěňat z 8 vrhů a v květnu taky z 8 vrhů 51 štěňat. 
To je 111 štěňat během 2 měsíců. To je samozřejmě neúnosné a již dávno je "BOOM" velkých plemen ta tam              
a všichni také víme, že  irského vlkodava si nekoupí každý.  Takže nastala situace, kdy se IW stal téměř neprodejným 
plemenem a není ani dnes, kdy se situace již celkem zklidnila a štěňat už tolik není  výjimkou, že nabízí chovatel  
třeba i skoro roční štěňata bez vady téměř zadarmo, jen aby si už našla toho svého majitele, který mu může věnovat 
daleko více času a péče, než chovatel, kterému zůstalo ještě půl vrhu a 4 dospělí. Radila bych všem chovatelům, aby 
velmi  zvažovali plánované vrhy  a sledovali  situaci  u nás s krytím, protože jedině touto cestou nevznikne  situace, 
o které jsem se  zde  zmiňovala. 
 
A nyní k vrhům. 
Loňský rok se  narodilo celkem  43 vrhů 
A – 9 vrhů E – 3 vrhy M – 3 vrhy R – 3 vrhy 
B – 4 vrhy F – 3 vrhy N – 1 vrh S – 1 vrh 
C – 7 vrhů G – 1 vrh P – 2 vrhy V – 1 vrh 
D – 2 vrhy H – 2 vrhy Q – 3 vrhy W – 1 vrh 
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V současnosti  je  u nás  zaregistrováno a v klubu celkem 80 chovatelských stanic. Od matrikářky vím, že je tady  cca 
100 zvířat v produktivním věku. Zhruba polovina jsou feny a polovina psi. V loňském roce bylo použito ke krytí         
8 zahraničních psů a ostatních 35 vrhů nakryli: 2 psi  3 x (6 vrhů), 6 psů 2 x (12 vrhů) a 17 psů 1 x (17 vrhů). 

Co se týká fen, rodily některé již počtvrté, což ze zdravotního i genetického hlediska nedoporučuji. Sama jsem           
v minulosti svou fenu nakryla po čtvrté a již nikdy bych to neudělala. Fena sice vypadá po 3 vrzích dobře, ale 
většinou už má kolem 6 let a více, což pro ni znamená vysokou fyzickou zátěž a po vrhu se její stav dramaticky 
zhorší a většinou to končí předčasným úhynem feny, což bych už nikdy neriskovala. Radši fenu vykastruji                   
a ve vyšším věku už máme klid všichni: fena, ostatní psi ve smečce při jejím hárání i chovatel, který  se nemusí 
obávat nechtěného  zabřeznutí a komplikací s tím spojených. Rodilo tedy poprvé: 22 fen, po druhé 13 fen, po třetí   
6 fen a po čtvrté 2 feny. 

Úhynů bylo v tomto roce nahlášeno celkem 42. Z toho 11 psů a 31 fen, věkově mezi 1‐ skoro 12 lety. Nejmladšímu  
bylo něco přes rok a uhynul po alergické reakci po očkování a nejstaršímu bylo 11 let a 8 měsíců   na stáří. Těch     
11 až 12letých úhynů sice přibývá (letos jich bylo 6!), ale stále nám po sečtení a vydělení všech úhynů  vychází  
celkově  na 6,2 roku v průměru věk IW, a na pohlaví je to u psů: 5,6 roku stáří úhynu a u fen: 6,5 roku věku. 
Nejčastějšími příčinami úhynů jsou sarkomy všech typů, opět srdce, kolaps orgánů jater, ledvin a sleziny, 
onemocnění srdce, epilepsie, různé alergie, cukrovka, otravy, minimálně torze a také poruchy srážlivosti krve. 
 
Vloni se uskutečnilo celkem 5 bonitací a svodů mladých, kterých se zúčastnilo celkem 61 štěňat na svodech a 84 
dospělých jedinců. U štěňat bylo svodováno 32 psů a 29 fen. Vad hrubých,  kromě chybějících zubů, 1 x úzké čelisti 
a 5 x klešťových skusů, nebylo mnoho. Nejvíce drobných vad bylo u prošlapů a vytočených předních končetin, 
užších a horších úhlení u  pánevních končetin,  ještě  štěněcího pohybu i srsti, 4 x bázlivější povahy, 6 x špatně 
nesený nebo zatočený ocas a 4 x světlejší oko. Bonitováno bylo celkem 84 zvířat, tedy 38 psů a 46 fen. Neuchovněni 
byli 1 jedinec kvůli předkusu, 2 jedinci byli uchovněni s podmínkou na 1 vrh, nebo krytí s následnou kontrolou 
potomků, předvedených na svodu mladých ‐ také kvůli špatným skusům a chybějícím  zubům. U bonitovaných 
jedinců  byl u 59 zjištěn nůžkový skus, 8x kleště, 16x vpáčené klíšťky, 1x nepravidelný skus a 1x předkus. Největším 
problémem u nás  jsou momentálně  chybějící nebo zdvojené zuby. Obojí je vadou skusu. U 16 zvířat byla tato vada 
zjištěna buď u zdvojené P1 nebo chybějících P4, P1, P2 a 1xM3, u některých dokonce oboustranně a někde se tato 
vada  objevuje již opakovaně po rodičích  a u všech jeho sourozenců z vrhu. Chybějící zuby, nebo zdvojené jsou 
velmi zásadní a dominantní dědičnou vadou, proto  apeluji na Vás chovatele, abyste zvažovali svůj chovatelský 
záměr a pečlivě vybírali chovný pár  ve svých  chovech a sledovali sami jejich plnochrupost a skusy!! 
 
Další nejčastější vadou bonitovaných jedinců u nás jsou: 
26 x špatné úhlení pánevní končetiny a strmější postoje pán. končetin 
28 x užší postoj a strmější hrudní končetiny 
23 x světlejší oko 
22 x delší, plochá nebo příliš klenutá bedra 
20 x horší, težkopádný, nebo méně elegantní a nepravidelný pohyb 
16 x vyhublá, hubená nebo výkrmná kondice 
15 x plochý nebo mělký hrudník 
15 x vysoko nesený, nasazený, zatočený nebo kroužkující ocas 
9 x těžší nebo lehčí hlava 
8 x proláklý, krátký, nebo měkký hřbet 
8 x plašší nebo bázlivá povaha 
5 x nestandartní nebo jemnější srst a jeho kvalita 

 

Pouze u 9 jedinců bylo bonitováno s nulovým bonitačním kódem a těchto pouze 6 mělo nůžkový skus a byli 
plnochrupí!!! Průměrná výška u psů byla 90,4 cm a u fen 83 cm. Nejvyšší pes měl 97 cm a nejvyšší fena 88 cm. 
Poměrem k barvě bylo zbonitováno: 45 žíhaných jedinců, 29 plavých, 7 černých, 2 pískoví a 1 šedý a 1 bílý  jedinec. 
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Závěrem bych  chtěla  říci, že u většiny bonitovaných jedinců není tolik problém v jeho exteriéru, ale problém           
v tom, že si majitel prozatím neuvědomuje, že bonitace je vrcholem v životě psa,  v jeho předvedení,  kvality           
a v jeho nejlepší chovné kondici a věku. Jinak si nedovedu vysvětlit,  proč zde majitelé přivedou svého psa, který 
je neučesán, ani neupraven, vyhublý na kost nebo naopak tlustý, jako prasátko před zabijačkou. Nebo je ve velmi 
mladém věku, kdy ještě není fyzicky dospělý a hotový, neumí se ani proběhnout na vodítku, protože ho 
právě vytáhli ze stodoly. Nezná, co je to kontrola varlat nebo zubů. Je to výsměch, jak pro rozhodčího, který  Vašeho 
psa posuzuje, tak pro celou bonitační komisi. Možná, kdybyste tolik nespěchali  a svého psa na tuto důležitou etapu 
života připravili, tak byste se divili, jaký by měl bonitační kód a celkové hodnocení!!  

Jako vždy, i tento rok  sázeli chovatelé na prověřené plemeníky, kteří kryjí bezproblémově, jsou čerství a mladí         
a rodokmenově nepříbuzní k našim fenám. Pokud, ale plánujete své vrhy, mrkněte opět na net, nebo na stránky 
ostatních chovatelů a nekryjte 3 x  v 1 měsíci stejným psem. Rozdělte si krytí aspoň na jaro, podzim nebo tak, aby 
nebylo po 1 psovi 40 štěňat naráz v 1 měsíci!!! Zeptejte se majitele krycího psa, kolik fen už letos nakryl? Třeba pak 
nebudete mít ani problémy s prodejem a ostatní majitelé s výběrem krycích psů. 

Velkým problémem byly letošní rok i  vypisování krycích listů a jejich zaslání ve správných časech. Z 67 krycích listů  
bylo správně  vyplněno a zasláno snad jen tak  jedna pětina. Chyběly názvy chovatelských stanic, krycí poplatky         
a potvrzení, dokonce sám chovatel ani nevěděl přesný název své schválené CHS a komolil jej. Mnoho členů WDK  
nezná vůbec  stanovy WDK a nikdy neslyšel o ČMKU, ale to už je opravdu rarita!! Spousta chovatelů se ani půl roku 
po krytí své feny neobtěžuje poslat 3 díl krycího listu s tím, jestli je fena březí, či ne. Do budoucna bychom si měli  
papírově dát více záležet na svých odchovech a už od počátku brát zodpovědně to, co jsme si sami schválili              
na členských schůzích WDK. 

Myslím, že máme  jednu z nejširších základen IW v Evropě, jak počtem, tak různorodostí a genofondem. Snažte se, 
aby si zrovna o té Vaší chovatelské stanici za 10 let naši nástupci a pokračovatelé neřekli: Ten to ale zničil ten 
chov!!!!! Teď nám bude dlouho trvat, než to  po něm trochu dáme do pořádku!!!! Apeluji na Vás chovatele, kteří 
pravidelně odchováváte  a máte chovatelský záměr a plán: Vychovávejte  si své nové mladé chovatele, abyste na ně 
mohli v budoucnu být hrdí a mohli za Vás převzít a pokračovat v tom, co Vy jste začali a na čem dlouhé roky  
pracujete  a snažíte se vést k lepšímu!!  Snažte se svým "Následníkům" vštípit, co je to Chovatelský kodex a jak by se 
měli chovat k plemeni irský vlkodav!! Vždyť je naším společným cílem odchovávat IW s: 
• co nejdelším věkem a zdravím 
• nejpřátelštější a typickou šlechtickou vlkodaví povahou 
• nejoptimálnějším exteriérem 
• s krásným  a elegantním pohybem chrtů 
  

Také bych chtěla říci, že pokud budu Vámi dále zvolena, budu jako dosud organizovat osvětu chovatelů formou 
přednášek, které jsme organizovali i loni, prostřednictvím manželů Štercových.  

Tentokrát je v plánu: 
• Genetika a DNA: MVDr. A. Hovorková 
• Porodnictví a gynekologie: MVDr. R. Vitásek 
• Andrologie a zmražování semene: MVDr. P. Přinosilová 
• Stomatologie: MVDr. T. Fichtel 

 

Děkuji Vám  za pozornost.   

Poradce chovu: Ivana Veselá (01. 02. 2011) 
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Výroční zpráva z matriky WDK 2010 

Ke konci roku 2010 sčítal klub celkem 200 členů, z toho 8 rodinných 
příslušníků a 43 členů nových. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Chtěla bych připomenout všem členům klubu, aby při platbě členských příspěvků dodržovali daná pravidla,             
tj. termín platby, výše poplatku, vyplnění variabilního i specifického symbolu. Pro práci matrikáře i účetní klubu jsou 
tyto symboly nezbytným vodítkem pro specifikaci plateb. 
Klubový účet:                 
 
WDK Kladno 
Petr Cibulka 

Dělnická 316 
272 01  Kladno 

Číslo účtu:  86‐3525550287/0100          Variabilní symbol: 02        Specifický symbol: Vaše členské číslo 

Poplatek pro řádného člena činí 550,‐Kč, pro rodinného příslušníka 200,‐ Kč. Platby se zasílají nejpozději do 31.3. 
daného roku, platby po tomto termínu budou navýšené o zápisné, tj. 650,‐ Kč.  

REGISTRAČNÍ KARTA ČLENA WDK 
Po uskutečnění platby členského příspěvku je nutné zaslat vyplněnou Registrační kartu člena klubu na adresu 
matrikáře:    
Růžena Vlčková, Laziště 18, 398 04  Čimelice    
nebo e‐mailem: vlcipisen@centrum.cz 
Registrační karta je volně ke stažení na klubových webových stránkách nebo lze vyžádat od matrikáře. Karta se 
vyplňuje 1x ročně, slouží k aktualizaci informací (změna jména, adresy) a hlavně pomáhá identifikovat členské 
poplatky, což není vždy jednoduché. Při platbě bankovním převodem členové často neuvádí specifický symbol, při 
platbě složenkou je identifikace téměř nemožná. Výpis ukazuje pouze zkomolené jméno a datum platby, s čímž si 
matrika neporadí a platba se stává nedohledatelnou. Na zadní straně RK je místo pro nalepení kopie dokladu           
o zaplacení, v případě bankovního převodu stačí napsat datum platby nebo číslo účtu, z kterého bylo placeno. 
Vyplnění a odeslání registrační karty patří mezi povinnosti každého člena WDK! 
K čemu Registrační karta slouží: 
Matrikář dle vyplněné RK a bankovního výpisu zkontroluje zaslání členského poplatku a zaeviduje v matrice.           
Na webových stránkách WDK překontroluje osobní údaje člena (jméno, adresa ...) a také u všech jeho psů, 
vypsaných v RK překontroluje na webových stránkách tzv. ID člena, aby vše správně fungovalo v nastavení a každý 
člen klubu měl možnost upravovat údaje, vkládat fotografie apod. u svých psů sám. Vím, že vyplnění RK je pro členy 
práce navíc, ale tolik času zase nezabere a pro matriku je RK velmi důležitá. Platby budou evidovány přesně, adresy 
pro doručování klubových tiskovin, změny jména, bydliště, vše zkontrolováno a v neposlední řadě budou 
zkontrolovány i údaje o stavech chovných jedinců na stránkách klubu. Pokud chceme, aby webové stránky klubu 
fungovaly dle našich představ a obsahovaly co nejvíce informací o IW, dodržujme prosím toto pravidlo a RK            
na matriku zasílejme. Všem členům, kteří vyplnili a odeslali Registrační kartu v roce 2010, bych chtěla poděkovat    
za spolupráci. Tradičně si dovolím nabídnout malou statistiku, kterou jsem na jejich základě připravila. 
Počet vlkodavů evidovaných v roce 2010 v klubu WDK: 
• celkem: 178, z toho: 
• 56 psů 
• 122 fen 

• do věku 2 let: 71 
• od 2 do 7 let:  95 
• nad 7 let: 12 

Věkový průměr: 3,9 roků 
31.1.2010  
Růžena Vlčková – matrika (01. 02. 2011)  
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Zpráva o hospodaření 2010 

V průběhu roku 2010 došlo k personální změně ve vedení účetní evidence klubu. Předávání podkladů a finanční 
vyrovnání probíhalo zdlouhavě, dokončeno bylo až v srpnu 2010. Osm měsíců roku bylo zúčtováno dodatečně. 
Dle účetní evidence – viz rozpis příjmů a výdajů – skončilo hospodaření klubu ve ztrátě   84 850,50 Kč. 
Ve výdajích jsou však zahrnuty i výdaje za rok 2009 (cestovné a poštovné, Ročenka 2008), bylo investováno            
do nových stanů.  Rozhodčí obou klubových výstav byli ze zahraničí, což zvýšilo náklady o nákup letenek, cestovné            
a ubytování.     
 
Finanční majetek: 

  Pokladna Banka Celkem

Stav k 1. 1. 2010 36 423,00 Kč 514 273,37 Kč 550 696,37 Kč

Stav k 31. 12. 2010 12 448,00 Kč 453 397,87 Kč 465 845,87 Kč

celkem  rozdíl           ‐ 84 850,50 Kč

Stav pokladny v EUR:  275,00 € bylo převedeno na (6 716,00 Kč)   

   Zůstatek     194,00 €  
Příjmy     
Členské příspěvky  2010 87 600,00 Kč  
Členské příspěvky  2011 3 500,00 Kč  
Krycí listy ‐ 67 krytí ‐ 3x zaplaceno v r. 2011 16 000,00 Kč  

ce a svody mladých 78 700,00 Kč  
Plemenná kniha – ČMKU 16 840,00 Kč  
Klubová výstava 1 – Kunětická hora 58 450,00 Kč      194,00 €
Klubová výstava 2 – Konopiště 30 000,00 Kč  
Prodej reklamních předmětů 4 050,00 Kč  
Prezentace v Ročence 2 080,00 Kč  
Bankovní úroky 96,14 Kč  
Převod EUR na Kč 6 716,00 Kč  
Celkem 304 032,14 Kč  
      
Výdaje     
Členství ČMKU 1 500,00 Kč  
Členství EIWC 2 067,60 Kč  
Ročenka 2008 44 460,00 Kč  
Ročenka 2009 44 820,00 Kč  
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Grafické zpracování Ročenky 19 000,00 Kč  
Zpravodaj 16 920,00 Kč  
Webové stránky + doména, SW 18 536,00 Kč  
Tisk členských karet 4 680,00 Kč  
Poštovné 17 022,00 Kč  
Cestovné 75 722,00 Kč  
Nájemné prostor na výstavy a bonitace 8 875,00 Kč  
Ubytování při výstavách 12 614,00 Kč  
Veterinární kontroly ‐ výstavy+bonitace 2 200,00 Kč  
Občerstvení – výstavy 5 813,00 Kč  
Poháry ‐ výstavy, coursing 19 244,00 Kč  
Letenky zahraničních rozhodčích 18 460,73 Kč  
Odměny za tlumočení a posuzování 8 025,00 Kč  
Materiál ‐ papír, razítka, výzdoby při 
výstavách… 16 401,00 Kč  
Stany ‐ nákup nových stanů+doprava 31 328,00 Kč  
Odborná přednáška 3 500,00 Kč  
Poplatek Sdružení MS Coursingu 4 000,00 Kč  
Vystoupení na KV 1 3 000,00 Kč  
Výpomoc CHS Šedý lord 5 230,00 Kč  
Bankovní poplatky 5 464,31 Kč  
Celkem 388 882,64 Kč 
 
Autor E. Janíčková 4.3.2011   
 

 

Zápis z kontroly hospodaření WDK ze dne 20.2.2011 

 
místo kontroly: Březí 114, Praha‐východ 
přítomni: Dubnová, Slapničková, Janíčková 
*********************************** 
1) Kontrola bodů ze zápisu z kontroly ze dne 24. 10. 2010 
‐ bod 7 ‐ předložení chybějících dokladů platby 11 vystavovatelů. Vzhledem k nepřítomnosti p. Cibulky nebyly 

předloženy a nemohly být zkontrolovány. 
2) Seznamy členů s uvedenou výší poplatků a datem úhrady za rok 2010 byly předloženy a zkontrolovány. Nebyl 

zjištěn žádný nedostatek. 
3) Seznamy vystavených KL s datem úhrady za rok 2010 byly předloženy a zkontrolovány. 

Při kontrole bylo zjištěno: CH Underhill’s i přes urgence stále nezaplaceno. 
4) Seznamy bonitovaných jedinců a jejich majitelů za rok 2010 byly předloženy a zkontrolovány. Nebyl zjištěn žádný 

nedostatek. 
5) Kontrola peněžního deníku 1. 1. – 31. 12. 2010 
• stav hot. pokladny k 1. 1. 2010: 36 423 Kč 
• stav hot. pokladny k 31. 12. 2010: 12 448 Kč 
• stav hot. pokladny k 1. 1. 2010 v Eur: 275 Eur 

• stav hot. pokladny k 31.12.2010 v Eur: 194 Eur 
• stav bank. účtu k 1. 1. 2010: 514 273,34 Kč 
• stav bank. účtu k 31. 12. 2010: 453 397,87 Kč 

Při kontrole bylo zjištěno: 
• 7. 6. 2010 ‐ tlumočení KV WDK ‐ uveden pouze bankovní účet, neuvedeno jméno příjemce 
• 13. 6. 2010 ‐ vyúčtování KV WDK Kunětická hora, u dokladů vystavených Restaurací Kunětická hora ve výši 4 600 

Kč (ubytování), 1 467 Kč (občerstvení) a 876 Kč (občerstvení) chybí jména ubytovaných a rozsah poskytnutých 
služeb             

• 30. 6. 2010 ‐ KV WDK (nákup květin) ‐ chybí doklad na 886 Kč 
• 20. 7. 2010 ‐ na základě rozhodnutí členské schůze z roku 2010 bylo bankovním převodem vyplaceno na účet    

CH Šedý lord 5 230 Kč ‐ chybí podklady ke stanovení částky. 
• 17.‐ 19. 9. 2010 ‐ vyúčtování KV WDK Konopiště, u dokladů vystavených Hotelem Nová myslivna Konopiště         

ve výši 2 250 Kč (ubytování 17.‐ 18. 9. 2010), 2 250 Kč (ubytování 18.‐ 19. 9. 2010), 960 Kč (občerstvení 18. 9. 
2010)  a 1 115 Kč (občerstvení 19. 9. 2010) chybí jména komu byly tyto služby poskytnuty. 
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• 30. 11. 2010 ‐ přijatá platba od ČMKÚ ve výši 7 800 Kč ‐ chybí zpráva 
Závěr: 
Dozorčí rada konstatuje, že hospodaření klubu v období 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010  vykázalo výše jmenované 
nedostatky. Dozorčí rada doporučuje předkládat prvotní doklady k zaúčtovaní, v co nejkratším termínu a s přesným 
uvedením účelu. 
V Březí 20.1.2011 (04. 03. 2011)  
 

Zápis a usnesení z členské schůze konané 5.3.2011 U Vlka 
Zápis z členské schůze WDK, konané 5.3.2011 v motorestu U Vlka 
Počet přítomných členů s hlasovacím lístkem: 42 
1) Členská schůze schvaluje: 

Mandátovou komisi ve složení:   Ivana Veselá, Ing. Irena Rysová, Ing. Eva Janíčková 
Pro: 42   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrhovou komisi ve složení:   Růžena Vlčková, Dagmar Holková, Mirka Duchková 
Pro: 42   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Volební komisi ve složení:     Barbara Picmausová, Věra Doležalová, Romana Vraná 
Pro: 42   Proti: 0   Zdržel se: 0 

2) Kontrola uložených úkolů: 
Kontrola hospodaření – splněno 

3) Členská schůze bere na vědomí:     
• Zprávu předsedy 
• Zprávu poradce chovu 

• Zprávu matriky 
• Zprávu dozorčí rady 

4) Členská schůze schvaluje: 
Zprávu o hospodaření:           Pro: 23   Proti: 12   Zdržel se: 7 

5) Členská schůze schvaluje: 
Rozšíření kandidátní listiny o další kandidáty         Pro: 22   Proti: 15   Zdržel se: 5 

6) Členská schůze zvolila do orgánů klubu tyto kandidáty v uvedeném pořadí: 
Výbor: 1. Ing. Eva Janíčková                Dozorčí rada:   1. Ing. Jan Poul 

 2. PhDr. Ester Trčalová                                       2. Ing. Pavlína Uzlová 
 3. Růžena Vlčková                              3. Ing. Ilona Dubnová 
 4. Barbara Picmausová   
 5. Dita Hrabáková   
 6. Ivana Veselá   
 7. Šárka Doležalová, Ing. Irena Rysová,  

Věra Slapničková 
  

 8. Markéta Slapničková                 
 9. Jana Sukeníková    

Z důvodu rovnosti hlasů na 7. místě byla v druhém kole zvolena:       Šárka Doležalová 
7) Diskuse 

a) Členská schůze schvaluje finanční částku 2500,‐Kč na kontrolu Jednacího řádu DR WDK právníkem 
Pro: 38   Proti: 4   Zdržel se: 0 

b) V diskusi podán návrh pí. Sedlákové o znovuzavedení tištěné formy zpravodaje – členská schůze tištěnou 
formu odsouhlasila 

Pro: 24   Proti: 14   Zdržel se: 6 
c) Členská schůze ukládá výboru WDK zajistit funkčnost webových stránek – šablony v databázi + galerie 

v inzerci 
Pro: 40   Proti: 0   Zdržel se: 1   Nepřítomen: 1 

d) Členská schůze neschvaluje návrh pověřit výbor provedením výběrového řízení na nového webmastera 
Pro: 18   Proti: 14   Zdržel se: 10 

e) Připomínka pí. Vrané: Zpráva o hospodaření byla členskou schůzí odhlasována v rozporu s platnými 
Stanovami WDK (čl.7, bod 7.2.: Je‐li předmětem jednání členské schůze zpráva o činnosti a plán 
hospodaření, musí být podkladové materiály zveřejněny spolu s pozvánkou). 
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8) Usnesení, závěr 
Pro: 39   Proti: 1   Zdržel se: 0 

Originál zápisu podepsán všemi členy návrhové komise.          
Vypracovala:  Růžena Vlčková   
 
Usnesení z členské schůze WDK, konané 5.3.2011 v motorestu U Vlka 
Schůze zahájena s počtem 42 členů s platným hlasovacím právem 
1. Volba komisí:      Návrhová: Vlčková R., Holková D., Duchková M. 
                                   Mandátová: Veselá I., Ing. Rysová I., Ing. Janíčková E. 
                                   Volební: Picmausová B., Doležalová V., Vraná R. 
2. Členská schůze bere na vědomí: zprávu předsedy, zprávu poradce chovu, zprávu matrikáře a zprávu dozorčí rady. 

Zpráva o hospodaření odsouhlasena členskou schůzí. 
3. Členská schůze souhlasí s rozšířením kandidátní listiny o další kandidáty. 
4. Členská schůze zvolila do orgánů klubu tyto kandidáty: 
     Výbor:      Dozorčí rada: 

1. Ing. Eva Janíčková                             1. Ing. Jan Poul 
2. PhDr. Ester Trčalová                         2. Ing. Pavla Uzlová 
3. Růžena Vlčková                                 3. Ing. Ilona Dubnová 
4. Barbara Picmausová 
5. Dita Hrabáková 
6. Ivana Veselá 

Rovnost hlasů: Šárka Doležalová, Ing. Irena Rysová, Věra Slapničková 
5. Z důvodu rovnosti hlasů na 7. místě proběhlo 2. kolo volby, ve kterém byla zvolena Šárka Doležalová 
6. Členská schůze schvaluje finanční částku 2500,‐ Kč na kontrolu Jednacího řádu DR  WDK právníkem. 
7. Členská schůze odsouhlasila návrh pí. Sedlákové o znovuzavedení tištěné formy zpravodaje. 
8. Členská schůze ukládá výboru WDK zajistit funkčnost webových stránek – šablony v databázi + galerie v inzerci. 
9. Členská schůze neschvaluje návrh pověřit výbor provedením výběrového řízení na nového webmastera. 
10. Připomínka pí. Vrané: Zpráva o hospodaření byla odhlasována členskou schůzí v rozporu s platnými Stanovami 
WDK (čl.7, bod 7.2.) 
 
Usnesení bylo přečteno a schválenou členskou schůzí. 
Originál usnesení podepsán všemi členy návrhové komise. 
Vypracovala: Dagmar Holková  (09. 03. 2011)  
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Velkopařezité setkání WDK 2011 
 

 
 

Tradiční letní setkání WDK se bude letos konat  
ve dnech 20. ‐ 27. 8. 2011 

Bude se konat v kempu Velkopařezitý, stejně jako v loňském roce. Kemp se nachází u vesničky Řásná, v lesnaté 
oblasti Českomoravské vrchoviny. V bezprostřední blízkosti kempu se nachází nejvyhledávanější rybník této oblasti 
Velký pařezitý. V okolních jehličnatých lesích a březových hájích je možnost sběru hub a lesních plodů. Okolí kempu 
skýtá množství zajímavých výletů, například lovecký hrad Roštejn, historické město Telč nebo město Dačice se 
zámkem a krásným rozsáhlým parkem. V areálu kempu je několik venkovních ohnišť, restaurace, kiosek s nabídkou 
čerstvého pečiva a denního tisku, stolní tenis. Máme pro nás zamluvenou i společenskou místnost v případě 
nepříznivého počasí. Ubytování je ve čtyřlůžkových chatkách s kuchyňským koutem, sprchou a WC. Podrobné 
informace o kempu najdete na stránkách: www.camp‐rasna.cz 
Jak nám bylo na setkání loni, najdete v článku o tomto setkání v roce 2010.   
Pro ty, kteří budou mít  zájem, bude opět připraven tradiční program: 
• ranní socializační školka 
• večerní školka, jako příprava na výstavy 
• různé aktivity jak pro čtyřnohé, tak dvounohé 

účastníky 

• na programu budou i besedy 
• večerní posezení u táboráku nebo grilu za 

zvučného doprovodu kytar 
• seznamovací a rozlučkové večírky  

a pochopitelně nebude chybět ani tradiční Irský večer s tombolou! 

     

A další fotografie jsou zde. Objednávky na pobyt zasílejte na adresu D. Holkové (mail: daskerwill@quick.cz). Ti z vás, 
kteří mají pobyt zamluven již z loňska, se hlásit nemusí, pouze v případě změny! Ceny za ubytování zůstávají stejné 
jako vloni. Poplatek za psy se na setkání opět platit nebude! Podrobné informace ohledně placení zálohy obdržíte 
do konce dubna 2011. 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI !       
Za výbor WDK  R. Vlčková   (10. 03. 2011) 
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2.VÝSTAVY 

Představujeme Vám rozhodčí klubové výstavy,  
která se bude konat 18. 6. 2011 v Náměšti Nad Oslavou 

 
Wieslawa Misterka‐Kluska   (chs Polot) ‐  www.polot.topcharty.net 

 
 
Mým prvním psem nebyl chrt, ale podhalaňský ovčák. Svého prvního chrta ‐ afgánského chrta, jsem si koupila          
v roce 1978, chovatelkou jsem se stala, ale až v roce 1981. Barzoje jsem si pořídila až v roce 1989,  dovezla jsem si 
ho z USA. Svůj první vrh jsem měla teprve v roce 1990. Posuzovat jsem se učila chrty tím, že jsem jezdila                      
k chovatelům irských vlkodavů   a polských chrtů, kteří měli své vrhy a na rostoucích štěňatech jsem viděla jejich 
překotný a rychlý růst se všemi jeho problémy, které jsem potom popsala ve své rozhodcovské práci  a zkouškách, 
které jsem skládala. Celá 80. léta jsem měla možnost vidět a sledovat mnoho vrhů IW a pl. chrtů, než jsem si udělala 
asistenční zkoušky na rozhodčího z exteriéru. V roce 1989 jsem posuzovala nemálo chrtů v Anglii a Irsku, kde jsem 
také měla možnost navštívit spoustu chovatelů a poslouchat jejich názory a popisovat své chrty a jejich vlastnosti. 
Poslouchala jsem velmi pozorně všechny názory chovatelů, abych si mohla utvořit svůj vlastní názor na chrty, který 
mi dodnes pomáhá posuzovat tato krásná a ušlechtilá plemena, mezi které patří i irský vlkodav. Mám toto plemeno 
velmi ráda, velmi ráda jej posuzuji a sleduji jejich krásný a vznešený pohyb šlechticů. Upřednostňuji silné, ale 
elegantní jedince s výrazným záběrem v pohybu, který by jistě ulovil vlka, kterého nikdy neviděl, ale nebyl by to  pro 
něj žádný problém.  
Závěrem bych chtěla říct, že jsem velmi poctěna pozváním na Vaši klubovou výstavu irského vlkodava v Čechách již 
jen proto, že ve Vaší zemi se velmi těžko vyhrává, vzhledem k velké konkurenci a kvalitním jedincům tohoto 
vznešeného chrtího plemene. 
  
W. M. K. 
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Hanna Wozna‐Gil (chs Festina)  ‐   www.festina.com.pl 

 
Mé dobrodružství s kynologií a s irskými vlkodavy začalo v roce 1996, kdy žil v našem domě první zástupce tohoto 
plemene. Byla to písková fena Pocahontas Wind Composition, která velmi rychle získala nejen Polský šampionát, ale 
i spoustu jiných titulů a užili jsme si s ní spoustu radostí a úspěchů. V roce 2000 jsem byla v Birminghamu na show 
Cruft´s, kde jsem velmi pozorně sledovala vítězství deerhounda Kilbourne Luffa von der Oelmühle a zamilovala se 
do nich. Brzy jsem si dovezla svůj první pár deerů Petronellu a Ole. Tak začala má spolupráce s Jürgenem Rösnerem, 
která pokračuje dodnes, stejně jako spolupráce s paní Connie Fernhout z holandské chs Pitlochry´s a s Irinou 
Kiryushinou z ruské chs iz Volshebnego lesa. První vrh v mé chs Festina se narodil v roce 2001, a bylo to nejprve        
5 vrhů deerhoundů a potom teprve v roce 2005 první vrh irského vlkodava. Většina psů s tímto názvem nyní žije 
nejen v Polsku, ale také v Německu, Holandsku, Finsku, Rusku, ale také v České republice, Lotyšsku, Litvě,                
na Slovensku a v Maďarsku. Ve svém chovu kladu největší důraz     na zdraví a povahu spojovaných párů. Stejně tak 
je pro mě velmi důležité, aby se zdraví psi dožívali stáří v plné síle. Když jsem jezdila na výstavy jako vystavovatel, 
vždy jsem si přála jednou stát na druhé straně posuzování a kriticky si sama posoudit i vlastní nebo ostatní psy. Celý 
proces rozhodcovství chrtů trvalo několik let, během kterých jsem získala neocenitelné znalosti o psech. Ty mi také 
pomohly v postgraduálním studiu chovu malých zvířat, které jsem zakončila v roce 2006. O 2 roky později jsem se 
stala rozhodčím skupiny X ‐ chrtů. Při posuzování psa v kruhu se dívám především na exteriér a povahu. Ale 
nejdůležitější je pro mě pohyb psa, který ukazuje na jeho loveckou využitelnost a je výrazem pevné stavby těla         
a optimálního zdraví a kondice. Vlkodav je ideální kombinací síly, elegance a také ušlechtilosti, naproti 
deerhoundovi, který představuje především jemnou a rafinovanou elegantní krásu s harmonii. Doufám, že vidět 
irské vlkodavy v Náměšti nebude jen mým přáním je posoudit a chovatelů zvítězit, vždyť hodnocení psů není vše. 
Ale jak můj příběh je sen, vždyť sny se stávají skutečností, jak uvidíme v krásném zámeckém parku Náměšti nad 
Oslavou!!!  
H.W.G. 

PROPOZICE 
Klubová výstava WDK bez zadání titulu KV 

18. 6. 2011  Náměšť nad Oslavou ‐ www.wdk.wbs.cz  

Rozhodčí: 
Hania Wozna‐Gil (Polsko) – psi 
Wieslawa Misterka‐Kluska (Polsko) – feny                                                                                                                                              
(rozdělení posuzování dle pohlaví může být ještě změněno) 

Program: 
08:00 ‐ 09:30 přejímka psů 
09:30 ‐ 10:00 slavnostní zahájení 
10:00 ‐ 14:00 posuzování jednotlivých tříd 
14:00 ‐ 15:00 soutěže 

Výstavní třídy: 
třída puppy 4 ‐ 6 měsíců 
třída dorostu 6 ‐ 9 měsíců 
třída mladých 9 ‐ 18 měsíců 
třída otevřená od 15 měsíců 
mezitřída 15 ‐ 24 měsíců 
třída pracovní od 15 měsíců (nutno doložit fotokopii tzv. malého certifikátu) 
třída vítězů od 15 měsíců (CH, ICH, Národní vítěz, Vítěz spec. výstavy, Klubový vítěz) 
třída veteránů od 8 let 
třída Excellent (KV WDK) šampioni WDK, interšampioni (nutno doložit fotokopii certifikátu) 
Rozhodující pro zařazení do třídy je datum narození psa v den konání výstavy 
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Soutěže: 
Nejkrásnější pár psů ‐ pes a fena, kteří byli posouzeni na výstavě (oba jedinci nemusí být v majetku jedné osoby) 
Nejlepší chovný pes a jeho potomstvo 
Nejlepší chovná fena a její odchovy ‐ pro psa a nebo fenu s minimálně jeho/jejími 3 potomky 
Všichni přihlášení do této kategorie musí být na této výstavě posouzeni. 

Ocenění a tituly: 
Super puppy ‐ nejlepší pes a fena ve třídě puppy 
Primus minor ‐ nejlepší pes a fena ve třídě dorostu 
CAJC ‐ pes a fena ocenění známkou V1 ve třídě mladých 
CAC ‐ pes a fena ocenění známkou V1 v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a vítězů 
Res.CAC ‐ pes a fena ve stejných třídách ocenění známkou V2 
BOB ‐ uděluje se nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence CAJC, CAC a V1 ze třídy veteránů 
Zadávání titulů není nárokové. 

Výstavní poplatky: 
Uzávěrka přihlášek 21.5.2011 (po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!). 
První pes   550,‐ Kč 
Druhý a další pes   450,‐ Kč 
Štěňata, dorost   200,‐ Kč 
Soutěže    100,‐ Kč 
Veteráni, excellent  ZDARMA 
Pro zahraniční vystavovatele platí stejné poplatky a mohou platit na místě. 

Přihlášky nebudou potvrzovány, nebudou zasílány vstupní listy. 
Přihlášky zasílejte doporučeně nebo e‐mailem. Nutno přiložit kopii PP, případně certifikátu, pokud to vyžaduje zařazení do třídy 
a potvrzení o úhradě výstavních poplatků. 
Bez tohoto nebude přihláška přijata.  

Přihlášení on‐line: www.dogoffice.cz 
Adresa pro zasílání přihlášek – doporučeně: 
Barbara Picmausová 
Wolkerova 10 
674 01 Třebíč 
E‐mail pro zasílání přihlášek: Barbara712@seznam.cz  

Platba: 
Složenkou nebo platbou na účet. 
Adresa majitele účtu: WDK PhDr. Ester Trčalová, Štípská 505, 763 14 Zlín 12 
Číslo účtu: 86‐3525550287/0100 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ3801 0000 0086 3525 502 87 
Variabilní symbol: 88 
Do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení plátce 

Výstavní podmínky: Platí ustanovení mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU a zákony ČR. Výstava je 
přístupná všem psům i fenám zapsaným v plemenných knihách FCI. Importovaní jedinci musí být zapsaní v plemenné knize ČR. 
Pořadatel výstavy je řádným členem ČMKU. Akce bude probíhat v souladu s Řádem ochrany zvířat ČMKU. Jedinci 
s kupírovanýma ušima nebudou na výstavu vpuštěni. Za škody způsobené psy zodpovídá majitel, včetně odstranění případných 
exkrementů. Z výstavy se vylučují jedinci s operativním zákrokem vedeným k odstranění vady a feny ve vyšším stupni březosti, 
štěňata mladší 3 měsíců. Prodej štěňat není na výstavě dovolen. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení 
výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru. Podáním přihlášky se k tomu zavazují. Podpisem přihlášky dává 
vystavovatel zároveň souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu. Pořadatel má právo odmítnout neúplně, nečitelně 
vyplněnou nebo po uzávěrce poslanou přihlášku. V  tomto případě se výstavní poplatky vracejí. 
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Veterinární podmínky: Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro 
malá zvířata, v němž se potvrzuje, že pes má platná očkování proti vzteklině, psince, inf. hepatitidě a leptospiróze. Psi již 
nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. 

Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při porušení výstavních 
řádů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,‐ Kč a to pouze v průběhu výstavy. Nebude‐li 
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. 

Výstavní výbor: PhDr. Ester Trčalová, Ivana Veselá, Barbara Picmausová, Růžena Vlčková, Šárka Doležalová, Dita Hrabáková, 
Ing. Eva Janíčková 

 

 

EVROPSKÁ VÝSTAVA PSŮ ‐ EURO DOG SHOW – LEEUWARDEN ( HOLANDSKO) 1.‐4.9.2011 

SVĚTOVÁ VÝSTAVA PSŮ – WORLD DOG SHOW – PAŘÍŽ ( FRANCIE) 7.‐10.7.2011 

Více info o výstavě www.worlddogshow2011.fr/fr 

TERMÍNY VÝSTAV PRO LETOŠNÍ ROK ČR 

MEZINÁRODNÍ: 23. 4. ‐ 24. 4. 2011  ‐   MVP  ČESKÉ BUDĚJOVICE 
14. 5. ‐ 15. 5. 2011  ‐   MVP  PRAHA 
22. 5. 2011                ‐  MVP  LITOMĚŘICE 
25. 6. ‐ 26. 6. 2011  ‐  MVP  BRNO 
27. 8. ‐ 28. 8. 2011  ‐  MVP  MLADÁ BOLESLAV 
8. 10. ‐ 9. 10. 2011  ‐  MVP  ČESKÉ BUDĚJOVICE 
5. 11. ‐ 6. 11. 2011  ‐  MVP  PRAHA 

NÁRODNÍ: 9. 4. ‐ 10. 4. 2011    ‐  NVP  OSTRAVA 
21. 5. 2011               ‐  NVP  LITOMĚŘICE 
4. 6. ‐ 5. 6. 2011      ‐  NVP  KLATOVY 
16. 7. ‐ 17. 7. 2011  ‐  NVP  MLADÁ BOLESLAV 
17. 9. ‐ 18. 9. 2011  ‐  NVP  BRNO 

KLUBOVÉ : 24. 4. 2011 ‐ KV s KV a CAC  ČESKÉ  BUDĚJOVICE ( pořádá KCHCH) 
18. 6. 2011 ‐ KV bez KV s CAC  NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU (pořádá WDK) 
13. 8. 2011 ‐ KV bez KV s CAC  PŘÍVRAT  (pořádá KCHCH) 
1. 10. 2011 ‐ KV s KV a CAC  KŘIVONOSKA (pořádá WDK) 

SPECIÁLNÍ: 30. 7. 2011 ‐ SV s CAC  všechna plemena chrtů MLADÁ BOLESLAV (pořádá KCHCH) 
3. 9. 2011   ‐ STŘEDOEVROPSKÁ  SV  CHRTŮ  KONOPIŠTĚ (pořádá AFGÁN KLUB) 

Více info na  www.cmku.cz    
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PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ TITULŮ  
Jch ČR, Ch ČR, Veterán Ch., Grand Ch a ICh 

 
Přiznání titulu Český junior šampion
Zašlete nebo osobně doneste: 

• originál PP nebo jeho kopii a originál 
výstavní přílohy 

• originál kartiček dokladujících získání 
čekatelství od dvou rozhodčích 

• 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do 
věku 24 měsíců) 

• použitý CAC nemůže již být podkladem pro 
získání titulu Český šampion 

 
Přiznání titulu Český šampion
Zašlete nebo osobně doneste: 

• originál PP nebo jeho kopii a originál 
výstavní přílohy 

• orig. kartiček dokladujících získání 
čekatelství CAC 

• nejméně od dvou rozhodčích 
• nejméně ve dvou výstavních sezónách 

U plemen nepodřízených zkouškám 
• od 1.4.2011 opět 4x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy a 1x z výstavy pořádané klubem nebo 

mezinárodní výstavy) 
Použití Res. CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad: 
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého 
šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu 
res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok 
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na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal 
před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. 
 
Přiznání titulu Český Grand šampion 
Zašlete nebo osobně doneste: 

• originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy 
• originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC 
• od dvou rozhodčích 
• 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě) 
• minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů) 

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion. 
Res. CAC není možné použít místo CAC. 

 
Přiznání titulu Český veterán šampion 
Zašlete nebo osobně doneste: 

• originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy 
• originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP 
• nejméně od dvou rozhodčích 
• pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005 

 
Přiznání titulu Mezinárodní šampion ‐  INTERCHAMPION 
Zašlete nebo osobně doneste: 

• kopii průkazu původu 
• kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán 
• CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den 

 
Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována: 

• 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států 
Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, 
nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí. 

PODMÍNKY  PRO  UDĚLOVÁNÍ  ŠAMPIONÁTŮ  ČERPÁNY  ZE  STRÁNEK  ČMKU. 
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TERMÍNY VÝSTAV PRO LETOŠNÍ ROK SLOVENSKO  

MEZINÁRODNÍ:     
14. 5. 2011   ‐  MVP  BRATISLAVA 
15. 5. 2011   ‐  MVP  BRATISLAVA 
4. 6. 2011    ‐  MVP  NITRA 
5. 6. 2011    ‐  MVP  NITRA 
23. 7. ‐ 24. 7. 2011 ‐MVP KOŠICE – ZMĚNA VEĽKÁ IDA 

20. 8. 2011    ‐  MVP  BRATISLAVA 
21. 8. 2011    ‐  MVP  BRATISLAVA 
19. 11. 2011  ‐  MVP  NITRA 
20. 11. 2011  ‐  MVP  NITRA 

 

NÁRODNÍ:           
1. 5. 2011   ‐  NVP  BANSKÁ BYSTRICA 
3. 6. 2011   ‐  NVP  SENEC 

11. 9. 2011  ‐  NVP  PREŠOV 

 

SPECIÁLNÍ:        
13. 5. 2011   ‐ SV CHRTŮ BRATISLAVA – DOSTIHOVÁ DRÁHA – STARÝ HÁJ 
Srpen 2011  ‐ KV KCHCH 
 
Více info na  www.skj.sk 
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PORIADOK PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA KRÁSY MLADÝCH 
Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje: 

• Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov. 
• Ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB. 
• Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC 

sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy. 
• Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa 

v preukaze  o pôvode psa. 
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:   
• CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC. 
• CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám. 
• CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne

delegovaný na výstavu. CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky. 

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje:  
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03  Bratislava  
K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu 
o pôvode psa. Poplatok za Slovenského šampióna krásy mladých 15 €. Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €. 

 
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY 
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť: 
• Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej 

jednoty (SKJ). 
• Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.  
• CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.  
• Jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB,  ďalšie na národnej 

alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty. 
• 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC. 
• CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav. 
• Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.      

Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých 
je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:      
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC   
• CAC  sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach otvorenej, pracovnej a šampiónov. 
• CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1. 
• CAC sa môže udeliť aj psovi  a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali. 
• Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný. 
• CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky. 
• Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC. 
• Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC. 
• Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky. 

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:  
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03  Bratislava  
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa,
u pracovných plemien certifikát o skúške. ‐ Poplatok za Slovenského šampióna krásy 15 EUR. Poštovné a balné na území 
SR 3 €, do zahraničia  5 €.      
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PODMIENKY PRE PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV 

• Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej 
kynologickej jednoty.  

• V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodami 
•  Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie         

na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej 
jednoty.  

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:  
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03  Bratislava  
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov, kópiu preukazu o pôvode psa a doklad o zaplatení. V rámci 
Slovenska je možné využiť aj dobierku. Poplatok za Slovenský šampión veteránov 5,‐ €. Poštovné a balné na území 
SR 3 €, do zahraničia 5 €.  Č.ú. 2661080123/1100, IBAN: SK35 1100 0000 0026 6108 0123, Swift: TATR SK BX, Tatra 
banka, Štefánikova 10, Bratislava. Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 15.01.2002. Platí  od 1. januára 2003. 
 

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN 

• Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy. 
• Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC                            

na ampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ. 
• CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami  
• 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, 

národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.  

 Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:  
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 811 05 Bratislava.  
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna 
krásy, kópiu preukazu o pôvode psa a doklad o zaplatení. V rámci Slovenska je možné využiť aj dobierku.  
Poplatok za Slovenský Grand šampionát 15 €. Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.  
Č.ú. 2661080123/1100, IBAN: SK35 1100 0000 0026 6108 0123, Swift: TATR SK BX, Tatra banka, Štefánikova 10, 
Bratislava. Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.11.2002. Platí od 1. januára 2003.  
 

Staženo ze stránek www.skj.sk 
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TERMÍNY VÝSTAV PRO LETOŠNÍ ROK NĚMECKO 
 

6.‐ 8. 5. 2011   FCI – JAHRHUNDERTSIEGER DORTMUND 
6.‐ 8. 5. 2011   VDH – EUROPASIEGER DORTMUND 
12. 6. 2011   CAC CLUB SHOW IWC BÖLSBERG  (r. Dr. Frederic Maison (F)) 
25. 6. 2011   CAC AUSSTELLUNG IWC  KONZ  (r. Josy Laumen (B), Joselyne Gagné (CA)) 
26. 6. 2011  WANDHOUND FESTIVAL LUXEMBOURG  
24.‐27. 6. 2011   EIWC BREEDERS a JUDGES SEMINAR LUXEMBURG 
14. 8. 2011   IWC JAHRESAUSTELLUNG IWC LEVERKUSEN  (r. Hanna Wozna‐Gil (Pl))  

 
MEZINÁRODNÍ: 
4.‐ 5. 6. 2011    NEUMÜNSTER 
12. 6. 2011     SAARBRÜCKEN 
19. 6. 2011     ERFURT 
23.‐ 24. 7. 2011  AUGSBURG 
30. 7. 2011     BREMEN 
6.‐ 7. 8. 2011    LUDWIGSHAFEN 

20.‐ 21. 8. 2011 LEIPZIG 
8.‐ 9. 10. 2011  ROSTOCK 
14.‐ 16. 10. 2011  BUNDESSIEGER DORTMUND 
22.‐ 23. 10. 2011    HANNOVER 
5.‐ 6. 11. 2011    STUTTGART 
11. 12. 2011     KASSEL 

NÁRODNÍ: 
13. 6. 2011    SAARBRÜCKEN 
18. 6. 2011    ERFURT 
31. 7. 2011    BREMEN 
20.‐ 21. 8. 2011  LEIPZIG 

14.‐16. 10. 2011   DORTMUND 
5.‐ 6. 11. 2011     STUTTGART 
10. 12. 2011      KASSEL 

 
SPECIÁLNÍ: 
21. 5.‐ 22. 5. 2011  MARIENBERG 
28. 8. 2011   LÜNEBURG – BRIETLINGEN 

10. 9. ‐ 11. 9. 2011   LÖSSNNITZ 
26.‐ 27. 11. 2011    ANNABERG ‐ BUCHHOLZ 

 
 



23 
 

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU NĚMECKÝ JUNIOR ŠAMPION ( Dt. Jug. CH. VDH ) ‐  Od 1. 1. 2011 
Titul se uděluje pouze ve třídě mladých, minimální věk 9 měsíců, na základě získání 3x JCAC, nejméně                        
na 2 mezinárodních a národních výstavách a nejméně od 2 různých rozhodčích. Je potřeba poslat kopii PP, kopii 
posudků, jméno a adresu majitele a 20 EUR. 
 
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU NĚMECKÝ ŠAMPION VDH ( Dt. CH. VDH ) ‐ Od 1. 1. 2011 
Titul se uděluje ve třídě otevřené, mezitřídě, šampionů, minimální věk od 15 měsíců, na základě získání 5x CAC VDH 
nejméně na 3 mezinárodních a národních výstavách a nejméně od 3 různých rozhodčích, v časovém rozmezí  12 
měsíců. Je potřeba poslat kopii PP, 5x originál kartiček, nebo posudky z výstavy, jméno a  adresu majitele a 35 EUR. 
 
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU NĚMECKÝ VETERÁN ŠAMPION ( Dt. Vet. CH. VDH) ‐ Od 1. 1. 2011 
Titul se uděluje ve třídě veteránů, minimální věk 8 let, na základě získání 3x V1 nejméně na 2 mezinárodních 
výstavách, alespoň od 2 různých rozhodčích, bez časového omezení. Je potřeba poslat kopii PP, 3 kopie posudků 
z výstavy a 20 EUR. 
 
Přeloženo a zkráceno ze stránek VDH. D.H. 
 
Více info na www.vdh.de 
 

TERMÍNY VÝSTAV PRO LETOŠNÍ ROK RAKOUSKO 

MEZINÁRODNÍ:
21.‐ 22. 5. 2011 SALZBURG  
18.‐ 19. 6. 2011 KLAGENFURT  
16.‐ 17. 7. 2011 OBERWART 
13.‐ 14. 8. 2011 INNSBRUCK 

24.‐ 25. 10. 2011 TULLN BUNDESSIEGER  
(NOMINACE NA CRUFT´S) 

3.‐ 4. 12. 2011 WELS 

Více info na www.oekv.at 

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU RAKOUSKÝ JUNIOR ŠAMPION (ÖSTER. JUGEND CHAMPION) 
Titul se uděluje pouze ve třídě mladých, na základě získání 3x JCACA na mezinárodní výstavě, nebo klubové. 
 
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU RAKOUSKÝ ŠAMPION (ÖSTER. CHAMPION) 
Titul se uděluje ve třídách – mezitřídě, otevřené a vítězů, na základě získání 6x CACA na mezinárodní, klubové 
výstavě.  
 
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU RAKOUSKÝ VETERÁN ŠAMPION (ÖSTER. VETERANEN CHAMPION) 
Titul se uděluje pouze ve třídě veteránů, na základě získání 3x V1 na mezinárodní, klubové výstavě.  
 
 
Na stránkách www.oekv.at jsou připravené tiskopisy na vyplnění a zaslání.  
Přeložila D.H.  
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TERMÍNY VÝSTAV PRO LETOŠNÍ ROK POLSKO 

 

POZVÁNKA NA FESTIVAL CHRTŮ 

Místo: 
Datum: 
 
Rozhodčí: 

Warszawa (Polsko) ‐ http://www.klubowachartow2011.pl/ 
7. 5. 2011 ‐ Speciální výstava chrtů (CWC) 
8. 5. 2011 – Mezinárodní Coursing „ GRAND PRIX WARSZAWY“
Marina Ostrowskaja (chs Solovyev) 
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MEZINÁRODNÍ: 
7.‐ 8. 5. 2011 LÓDŽ 
4.‐ 5. 6. 2011 LESZNO 
18.‐ 19. 6. 2011  SZCZECIN 
25.‐ 26. 6. 2011  KRAKÓW 
16.‐ 17. 7. 2011 WARSZAWA 
13.‐ 14. 8. 2011 SOPOT 

27.‐ 28. 8. 2011 BIALYSTOK 
24.‐ 25. 9. 2011 WROCLAW 
22. 10. 2011 POZNAŇ 
23. 10. 2011 POZNAŇ 
19.‐ 20. 11. 2011  KIELCE 
 

NÁRODNÍ VÝSTAVY NEBUDU VYPISOVAT, JE JICH V POLSKU MNOHO.  
10. 9. 2010  BYTOM – NÁRODNÍ VÝSTAVA CHRTŮ 
 
Více info na www.zkwp.pl 
 
 
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU POLSKÝ JUNIOR ŠAMPION (MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI) 
Titul se uděluje na základě 3x získaného vítězství ve třídě mladých, od 3 různých rozhodčích, nejméně na 1 
mezinárodní nebo klubové výstavě. 
 
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU POLSKÝ ŠAMPION (CHAMPION POLSKI) 
Titul se uděluje od 15 měsíců, na základě 3x získaného vítězství (CWC) v mezitřídě, otevřené a vítězů. Od 3 různých 
rozhodčích na mezinárodní, klubové výstavě, za předpokladu, že mezi prvním a posledním CWC uběhlo 6 měsíců. 
 
Žádost o Certifikát se podává písemnou formou na „Zarząd Główny Związku“ ‐ viz. www.zkwp.pl 
 
 
 
 
  

POKUD NĚKDO HLEDÁTE DALŠÍ VÝSTAVY, ZDE JE ODKAZ NA VŠECHNY VE SVĚTĚ:  
 

www.fci‐be/expositions.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Myslím, že tyhle informace nás zajímají všechny, tak je vkládám, aby všichni naši členové měli přehled, co je 
nového. 

13. 3. 2011 
XI. VALNÁ HROMADA ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE (ČMKU) 
V sobotu 12.března 2011 se v Praze konala XI. VH ČMKU. Projednala celou řadu věcí, mimo jiné rozhodla, že se Řád 
pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION vrací ke znění platnému do 31. 12. 2010. XI.VH ČMKU byla valnou hromadou 
volební a rozhodla o obsazení P ČMKU a DR ČMKU následovně: P ČMKU kategorie lovecká plemena: Kašpar Miloš, 
Ing. Kubeš Jan, Uchytil Břetislav, kategorie pracovní plemena: Karban Antonín, Nováková Iveta, MVDr. Široký 
Lubomír, společenská plemena: Kudrnáčová Jana, Ing. Lysák Radovan, Václavík Miroslav. VH tak rozhodla o tom,     
že P ČMKU bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období. Na základě rozhodnutí P ČMKU        
je předsedou ČMKU pan MVDr. Lubomír Široký a místopředsedy jsou pánové Ing. Jan Kubeš a Miroslav Václavík. DR 
ČMKU ‐ Brothánková Marcela, Ing. Fiala Radim, Krinke Milan, Márová Petra, Matějeková Helena. Členové DR 
pověřili prozatímním vedením DR pana Ing. Fialu Radima.  
Usnesení VH bude do měsíce zveřejněno na stránkách ČMKU v rubrice "dokumenty". 
Vladimíra Tichá    
 
2.2. 2011 
Úprava srsti psů na výstavách 
Výstavní řád FCI obsahuje ustanovení týkající se úpravy psů na výstavách. Říká se v něm že: „je zakázáno upravovat 
srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu 
výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno 
vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít 
za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.“  
Stejný požadavek byl na základě požadavku FCI zařazen i do Výstavního řádu ČMKU, konkrétně jako bod k) v čl. 14 – 
Práva a povinnosti vystavovatele. Majitelé, chovatelé a vystavovatelé celé řady plemen se dotazují, jak se bude         
k plnění uvedeného bodu Výstavního řádu přistupovat. Odpověď je jednoduchá ‐ individuálně. Něco jiného je 
ošetření psa, který se znečistil při venčení a něco jiného úprava, která např. mění strukturu či barvu srsti nebo 
požadovaný tvar střihu. Vystavovatelé by měli své psy a jejich srst před výstavou připravit tak, aby v areálu výstavy 
a před nástupem do výstavního kruhu stačilo jen nezbytně nutné ošetření.  
Vladimíra Tichá                   
 
2.2. 2011 
Rozhodčí – vícenásobné přijetí práce 
V srpnu 2010 se předsednictvo FCI usneslo, že je přísně zakázáno, aby rozhodčí přijal dvě nebo více posuzování  pro 
jeden a tentýž víkend a doporučilo, aby rozhodčí který toto ustanovení poruší, byl odpovídajícím způsobem 
sankcionován. Informace byla zaslána členským subjektům FCI a obdrželi ji i rozhodčí ČMKU. O tom, jak se má 
usnesení vykládat pro praxi, se občas vedou spory. Vše nejlépe osvětlí praktický příklad. Rozhodčí nemůže na jeden 
den slíbit posuzování např. v ČR a na stejný den v Německu nebo na stejný den na Oblastní výstavu v Kutné hoře      
a ve stejný den Speciální výstavu v Praze, když se uvedené výstavy časově překrývají. Naopak nic nebrání tomu, aby 
rozhodčí na DUO CACIB v sobotu posoudil jedno plemeno a v neděli druhé. Nic nebrání ani tomu, aby rozhodčí 
posuzoval v sobotu Oblastní výstavu v Rokycanech a v neděli Speciální výstavu v Lanškrouně. Snahou není omezit 
posuzování rozhodčím, ale zabránit situacím, kdy rozhodčí slíbí dvě výstavy v jednom termínu přesto, že fakticky     
se může zúčastnit pouze jedné z nich. 
Vladimíra Tichá                      
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VÝSLEDKY Z VÝSTAV 

CRUFTS ‐ 12. 3. 2011 
Judge: Mr. J. Horswell, Pictures: J. Kuhless (D), Results: J. Kuhless (D)  

 
The Irish Wolfhound Club of Germany present pictures and results:  

BEST OF BREED 

 
1st CC Caredig Delilah                                     1st CC BOB Aurelius di Castello Berge 

 

BEST PUPPY  

 

1st Calcara Bracken                                 1st Best Puppy Rivenhound Imperial Cream to Hydebeck 
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9. 1. 2011 ‐ NVP OLOMOUC (Rozhodčí: M. Růžičková/CZ) 
BALDWIN Balmoral ‐ Czech Legend P Šimková Lucie Tř. štěňat VN1 
QUENTIN Surycan P Javorská Alena Tř. dorostu VN1, Nejlepší dorost 
DAVE SURYCAN von der Eichenkoppel P Veselá Ivana Tř. mladých V1, CAJC 
NEWTON OLIVIUS Surycan P Pospíšilová Kamila Tř. otevřená V1, CAC 
ARTABAN Krapet P Chalásová Ingrid Tř. vítězů V1, CAC, Národní vítěz, BOB 
KELLEY Of Lahrob F Pospíšilová Jitka Tř. dorostu VN1 
BRIGID Balfama F Rudolecká Michaela Tř. mladých V1, CAJC, Nejlepší junior 
MAURITIA Aghamora F Sukeník Pavel Mezitřída V1, CAC 
ESPRIT Moonvillage F Doležalovi V.+Š. Tř. otevřená V1, CAC 
NENA Surycan F Veselá Ivana Tř. vítězů V1, CAC, Národní vítěz 
 

15. 1. 2011 ‐ SVCH LJUBLJANA/SLO  (Rozhodčí: Aleš Novak/SLO) 
Fingolfin Of Irish Team P Bunič Zvonimir/Cr Tř. otevřená V1, CAC, BOB, Nej. Pes, VSV chrtů 
Kippo dei Mangialupi P Callegaris Alessandro/It Tř. šampionů V1, CAC 
Piercetown Arnika F Omahen Petra/Slo Tř. dorostu VN1, Nejlepší dorost 
Kimera dei Mangialupi F Savina Vittorio/It Tř. otevřená V1, CAC 
Ada dei Mangialupi F Canali Francesco/It Tř. šampionů V1, CAC, nejl. Fena 
 

15. 1. 2011 ‐ MVP LJUBLJANA/SLO (Rozhodčí: Rita Reynierrs/B) 
Fingolfin Of Irish Team P Bunič Zvonimir/Cr Tř. otevřená V1, CAC, CACIB, BOB 
Kippo dei Mangialupi P Callegaris Alessandro/It Tř. šampionů V1, CAC, Res. CACIB 
Galadriel Moonvillage F Bunič Zvonimir/Cr Tř. dorostu VN1, Nejlepší dorost 
Kimera dei Mangialupi F Savina Vittorio/It Tř. otevřená V1, CAC, Res. CACIB 
Ada dei Mangialupi F Canali Francesco/It Tř. šampionů V1, CAC, CACIB 
 

16. 1. 2011 ‐ MVP LJUBLJANA/SLO nominační na CRUFT´S 2012 (Rozhodčí: Davor Javor/SLO) 
Kippo dei Mangialupi P Callegaris Alessandro/It Tř. šampionů V1, CAC, CACIB nom. Cruft´s 2012 
Galadriel Moonvillage F Bunič Zvonimir/Cr Tř. dorostu VN1, Nejlepší dorost 
Mai Šedý Lord F Rysová Irena/CZ Tř. mladých V1, CAJC, Nej. junior nom. Cruft´s 2012 
Kimera dei Mangialupi F Savina Vittorio/It Tř. otevřená V1, CAC, Res. CACIB 
Ada dei Mangialupi F Canali Francesco/It Tř. šampionů V1, CAC, CACIB, BOB nom. Cruft´s 2012 

  
23. 1. 2011 ‐ MVP TRENČÍN/SK (Rozhodčí: Gabriela Ridarčíková/SK) 

Phoenix Surycan P Zralá Jarmila Tř. mladých V1, CAJC 
Prescott Irmidu P Vopalecká Barbara Mezitřída V1, CAC 
Nigel Surycan P Hájková Ivana Tř. otevřená V1, CAC, CACIB 
Albion Ze Zlína P Sukeník Pavel Tř. šampionů V1, CAC, Res. CACIB 
Bronach Balfama F Rudolecká Michaela Tř.mladých V1, CAJC 
Ophelia Surycan F Hájková Ivana Mezitřída V1, CAC, Res. CACIB 
Dancing Queen Snorlax F Polášková Martina Tř. otevřená V1, CAC 
Mesaura Sagittarius Celtic Alanda F Štěrbák G. + P. Tř. šampionů V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 

 
30. 1. 2011 ‐ MVP GLOGÓW/PL (Rozhodčí: Andrzej Brabletz/PL) 

Priváte Bodyguard Celtic Alanda P W. Rogowska/Pl Mezitřída V1, CWC, CACIB, BOB, 2.BIG 
Ailis Curran Sheela‐Na‐Gig F Petra Bohušková Mezitřída V1, CWC, CACIB 
Carry Register F A. Pommerening Tř. otevřená V1 

 
5. 2. 2011 ‐ Duo CACIB Brno  nominační na Cruft´s 2012 (Rozhodčí: M. Pavlásková/SK) 

BALDWIN Balmoral – Czech Legend P Šimková Lucie Tř. štěňat VN1 
Cormac Balfama P Jirmanová Daniela Tř. dorostu VN1 
Dave Surycan von der Eichenkoppel P Veselá Ivana Tř. mladých V1, CAJC, Nej. mladý, nom. Cruft´s 2012 

Groovy Gigolo Fionmae P Štrbíková Veronika Mezitřída V1, CAC 
Nigel Surycan P Hájková Ivana Tř. otevřená V1, CAC, CACIB, nom. Cruft´s 2012 
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Blackshadow Irwanett P Konečná Jitka Tř. šampionů V1 CAC 
Cana Catherine Savička F Sedláčková Kateřina Tř. dorostu VN1 
Brigid Balfama F Rudolecká Michaela Tř. mladých V1, CAJC, nom. na Cruft´s 2012 
Absolut Roan Inish Tullamore good stuff F Tomašovičová Petra Mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB, nom. Cruft´s 2012 
Bronach Balfama F Rudolecká Michaela Tř. otevřená V1, CAC 
NENA Surycan F Veselá Ivana Tř. šampionů V1, CAC, Res.CACIB 

 
6. 2. 2011 ‐ Duo CACIB Brno (Rozhodčí: Ing. Š. Štefík/SK) 

Valda Mucha Moor´s P Schildová Jana Tř. dorostu VN1 
Dave Surycan von der Eichenkoppel P Veselá Ivana Tř. mladých V1, CAJC, Nej. mladý 
Groovy Gigolo Fionmae P Štrbíková Veronika Mezitřída V1, CAC, Res. CACIB 
Fingolfin of Irish Team P Bunič Zvonimir Tř. otevřená V1, CAC, CACIB 
Artaban Krapet P Ingrid Chalásová Tř. šampionů V1 CAC 
Fantasy Fren z Netluckých pastvin F Šimoník Radim Tř. dorostu VN1 
Arleta Ailean F Horňáková Irena Tř. mladých V1 CAJC 
Absolut Roan Inish Tullamore good stuff F Tomašovičová Petra Mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 
Bronach Balfama F Rudolecká Michaela Tř. otevřená V1, CAC 
Bewitching Tara Savička F Tranová Šárka Tř. šampionů V1, CAC, res.CACIB 
 

19. 2. 2011 ‐ MVP Košice (Rozhodčí: Ing. Š. Štefík/SK) 
Mauro Paluduz P Trčalová Ester Tř. mladých V1, CAJC, Junior East winner 2011 
Groovy Gigolo Fionmae P Štrbíková Veronika Mezitřída V1, CAC, Res.CACIB 
Bastian Matlalem P Kasarda Marián Tř. otevřená VD1 
Albion ze Zlína P Sukeník Pavel Tř. šampionů V1, CAC, CACIB, Eastwinner 2011 
Vesna Fibi Arya Libami F Karlovská Kamila Tř. mladých VD1 
Mauritia Aghamora F Sukeník Pavel Mezitřída V1, CAC 
Astra Ingakyr F Bilanovičová Tatiana Tř. otevřená VD1 
Brave Casidy Ray F Polčičová Pavlína Tř. šampionů V1, CAC, CACIB, Eastwinner 2011, 

BOB 

 
26. 2. 2011 ‐ GRAZ/A (Rozhodčí: Iveta Vojteková/SK)  

Mighty Hunter´s Remy Martin P Tř. mladých V1, JCAC 
Earl Odin von Therestein P Tř. mladých abs. 
Jolly – Boy von Wilar P Tř. otevřená V1, CAC, Res. CACIB 
Ataman Castaway P Tř. otevřená VD2 
Einer Wie Keiner vom Vesperkreuz P Tř. šampionů V1, CAC, CACIB 
Artaban Cirapet P Tř. šampionů V2, res. CAC 
Catherina von Schlossehrnau F Tř. dorostu VN 
Heloise vom Vesperkreuz F Tř. dorostu VN 
Branwen Balfama F Tř. mladých V1, JCAC 
Mighty Hunter´s Tina Turner F Tř. mladých VD2 
Dahmrak´s Iuma F Tř. mladých VD3 
Patty Starstone Surycan F Tř. mladých VD4 
Emely von Theresienstein F Tř. mladých Abs. 
Ash Tree Estate Tullamore Good Stuff F mezitřída V1, CAC 
Brigid Balfama F mezitřída V2 
Lea Paluduz F mezitřída VD3 
Absolut Roan Inish Tullamore good stuff F Tř. otevřená V1, CAC, CACIB, BOB 
Jamila von Wilar F Tř. otevřená V2, Res. CAC 
Aurelie od Rychlebských hor F Tř. otevřená VD3 
Fantasia Star Roan Inish F Tř. šampionů V1, CAC, Res. CACIB 
Bagheera Dei Mangialupi F Tř. šampionů V2, Res. CAC  
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19. 3. 2011 ‐ KRAJSKÁ VÝSTAVA Vyškov (Rozhodčí: Antonín Mudra) 
Akim od Salvátorky P Vágnerová Andrea Tř. dorostu VN1 
Valda Mucha Moor´s P Schildová Jana Tř. mladých V1, VTM  
Brian Beathan Irwanett P Rysová Irena Tř. otevřená V1, VT,  

3. nej pár výstavy s Mai Šedý lord 
Baltazar z Dorky P Sýkorová Jarmila Tř. vítězů V1, VT, KV 
Astorie z Petříkovských lesů F Věžník Josef Tř. vítězů V1, VT, KV,  

4. místo Best KV‐ fena Vyškov 
 

19. 3. 2011 ‐ St. PATRICK´S DAY HAPPENING 2011 
IRISH WOLFHOUND JUNIOR & VETERAN SHOW 2011 

Rybníky u Dobříše (Rozhodčí: Evelijn Constance Fernhout Schildt ‐ chs Pitlochry´s/NL) 
VILÉM OD ŠVEJKA JOSEFA P TŘ. BABY 4‐6MĚS.   VN1 
WILFRED OD ŠVEJKA JOSEFA   P TŘ. BABY 4‐6MĚS.   VN2 
QUILLAN IRMIDU P TŘ. PUPPY 6‐9MĚS.   VN1, Nejlepší mladý pes 
DRACULA CZECH VALLEY P TŘ. PUPPY 6‐9MĚS.   VN2 
NAIROB AARKAS‐EDEN P TŘ. PUPPY 6‐9MĚS.   N3 
DARTH CZECH VALLEY P TŘ. PUPPY 6‐9MĚS.   N4 
GLÓIN MOONVILLAGE P TŘ.JUNIOR 9‐12MĚS. V1 
MOHYKÁN PALUDUZ P TŘ.JUNIOR 9‐12MĚS. VD2 
BELISAR CELTIC WARRIOR P TŘ. JUNIOR 9‐12MĚS. VD3 
MYRRDIN ŠEDÝ LORD P TŘ.JUNIOR 12‐15MĚS. VD1 
LYMAN AARKAS‐EDEN P MEZITŘ. V1 
ASSCO CELTIC WARRIOR P MEZITŘ. VD2 
ODAX STŘÍBRNÝ POTOK P MEZITŘ. VD3 
PATROL STŘÍBRNÝ POTOK   P MEZITŘ. VD4 
DUNHAM CAEN MORHEN P TŘ.OTEV. 2‐4R. V1, Vítěz St. Patrick´s Day Happening, BIS 
PITLOCHRY´S URSUS P TŘ.OTEV.2‐4R.   V2 
Ch. DRUID FLINTSTONE P TŘ.OTEV.2‐4R.   V3 
JON PALUDUZ P TŘ.OTEV.2‐4R.   VD4 
BONIFÁC Z DORKY P TŘ.OTEV.2‐4R.   VD 
CHATER LEE PALUDUZ P TŘ.OTEV. 4‐6LET   V1 
Ch. CONNELL AAEKAS‐EDEN P TŘ.SENIOR 6‐7 LET V1, Nejlepší veterán pes, Best Veterán, 

Vítěz Junior&Veter. show 
WANDA OD ŠVEJKA JOSEFA F TŘ. BABY 4‐6MĚS.   VN1 
WALLERIE OD ŠVEJKA JOSEFA F TŘ. BABY 4‐6MĚS.   VN2 
ANNABEL ATAGON   F TŘ. BABY 4‐6MĚS.   VN3 
DINNA CZECH VALLEY F TŘ. PUPPY 6‐9MĚS.   VN1, Nejlepší mladá fena, Best Junior 
DEBBY CZECH VALLEY F TŘ. PUPPY 6‐9MĚS.   VN2 
CANA CATHERINE SAVINIKA F TŘ. PUPPY 6‐9MĚS.   VN3 
GARDENIA MOONVILLAGE   F TŘ. JUNIOR 9‐12MĚS. V1 
CERRIDWEN BALFAMA F TŘ. JUNIOR 9‐12MĚS. V2 
FREYA FLEUR MOONVILLAGE F TŘ. JUNIOR 9‐12MĚS. V3 
MIA PALUDUZ F TŘ. JUNIOR 9‐12MĚS. V4 
BELLA MIA Z JIZERSKÝCH LESŮ   F TŘ. JUNIOR 9‐12MĚS. VD 
LILIANA PALUDUZ F TŘ.DOSP.12‐15MĚS. V1 
ONE OF A KIND SAPWOOD´S F MEZITŘ. V1 
AILIS CURRAN SHEELA‐NA‐GIG   F MEZITŘ. V2 
BRANWEN BALFAMA    F MEZITŘ. V3 
BRONACH BALFAMA   F MEZITŘ. V4 
AMELIE Z LUCIAKU F MEZITŘ. V 
JCh. AR CAOIMHE SHEELA‐NA‐GIG F MEZITŘ. V 
BRIGID BALFAMA F MEZITŘ. V 
CREYZY CZECH VALLEY F MEZITŘ. V 
PHOEBE IRMIDU F MEZITŘ. V 
ARIENE TURREAN DAR AMHANTAR F MEZITŘ. VD 
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ORLINDA IRMIDU   F TŘ. OTEV. 2‐4R.     V1 
EASY RUNNER HIMALAYA   F TŘ. OTEV. 2‐4R.     V2 
BELLIS MOONVILLAGE   F TŘ. OTEV. 2‐4R.     V3 
DAUGHTER OF CAEN MORHEN   F TŘ. OTEV. 2‐4R.     V4 
ANASTASIA BEDIT   F TŘ. OTEV. 2‐4R.     D 
Ch. BAOBHAN SITH REALLY IRISH F TŘ. OTEV. 4‐6LET   V1 
BRIGANTIA CAEN MORHEN   F TŘ. OTEV. 4‐6LET   V2 
Ch. CONSTANCE AARKAS‐EDEN F TŘ. SENIOR 6‐7LET     V1, Nejlepší veterán fena 
Ch. CHAYENNE STŘÍBRNÝ POTOK   F TŘ. SENIOR 6‐7LET    V2 
Ch. MARY KAY IONMHAIN NORMAN   F TŘ. VETERÁN 7 a více let   V1 
    

Nejlepší "junioři" & Nejlepší "veteráni" 

   
                          (DINNA CZECH VALLEY, QUILLAN IRMIDU)              (CONNELL AARKAS‐EDEN, CONSTANCE AARKAS‐EDEN) 

 

Nejlepší veterán ‐ feny, Best Veteran & Junior  

                
 (CONSTANCE AARKAS‐EDEN, MARY KAY IONMHAIN NORMAN)   (CONNELL AARKAS‐EDEN, DINNA CZECH VALLEY) 

 
(DUNHAM CAEN MORHEN VÍTĚZ PLEMENE)  
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20. 3. 2011 ‐ CVP Nitra/SK (Rozhodčí: M. Guniš/SK) 
Express Yourself Really Irish P Pelzerová Jana Tř. mladých V1, CAJC 
Aston Martin Mavis Kastle P Dobrodenka Boris Mezitřída V1, CAC 
Benjamin Matlalem P Záhorská Silvia Tř. otevřená V1, CAC 
Albion ze Zlína P Sukeník Pavel Tř. šampionů V1, CAC 
Kelley of Lahrob F Pospíšilová Jitka Tř. mladých V1, CAJC 
Happy Harmony Roan Inish F Tomašovičová Petra Mezitřída V1, CAC 
Absolut Roan Inish Tullamore good stuff F Tomašovičová Petra Tř. otevřená V1, CAC, BOB 
Gi Gi Girl of Lahrob F Oláh Zoltán Tř. šampionů V1, CAC 
Chayenne Stříbrný potok F Rudolecká Michaela Tř. pracovní V1 

 
20. 3. 2011 ‐ MVP Katowice/PL (Rozhodčí: Salvatore Tripoli/I) 

Nigel Surycan P Hájková Ivana Tř. otevřená V1, CWC, CACIB, BOB 
Artaban Krapet P Cholásová Ingrid Tř. vítězů V1, CWC, Res. CACIB 
Brethil z Wichrowego Wzgróza F Strzalkowska Beate Tř. mladých V1, Vítěz mladých 
Ophelia Surycan F Hájková Ivana Tř. šampionů V1, CWC, CACIB 

 
26. 3. 2011 ‐ MVP LUXEMBOURG (Rozhodčí: Anita Gielisse/NL) 

ADMIRAL FRITZ VOM MÄRCHENMOND P DaG Köchling    Tř. mladých V2 
HOWARD HUGHES OF KIRLD GROUND CASTLE P Elsa Paulian Tř. mladých V1, CACJL 
PRIVATE BODYGUARD CELTIC ALANDA P Aleksandra Binkowska   Tř. mladých VD3 
ERAGON DU GRAND CHIEN DE CULANN P Frederic Maison Tř. otevřená V1, CACL, CACIB 
ASTERIX OF BUTCHERS GARDEN P Lommel Evelyn Tř. šampionů V1, CACL, Res. CACIB 
BHAWANI OF BUTCHERS GARDEN F Lommel Evelyn Tř. mladých V3 
FAEL DU CERCLE DES PIERRES F Ludanyi Ariane Tř. mladých V2 
FAELYN DE LA PIERRA OISEAU F Gardon Sylvie Tř. mladých VD4 
HEAVENS JOY OF KIRLD GROUND CASTLE F Daubenfeld Monette Tř. mladých V1, CACJL 
CELTIC IMPRESSIONS ENDLESS SUMMER F Lumb, Astrid a Amling Norbert Mezitřída V2 
ENNISKILLEN DU CHRYSTAL DOSSIAN F Chystán Chardonnet Mezitřída V1, CACL 
ESPERANZA DU GRAND CHIEN DE CULANN F Mr a Mme Verwaerde Mezitřída V3 
OLIMPIA CELTIC ALANDA   F Aleksandra Binkowska Tř. šampionů V1, CACL 
AMLU ULMENA AMANDA   F Lumb Astrid a Amling Norbert Tř. otevřená D 
BELLUCCI DU GRAND CHIEN DE CULANN F Ludanyi Ariane Tř. otevřená V2 
DALKEY DU CHRASTAL DOSSIAN F Chrystian Chardonnet Tř. otevřená VD4 
ETNA DU GRAND CHIEN DE CULANN F Ludanyi Ariane Tř. otevřená V3 
MUCHA MOOR´S TEENY  F Piesik Klaus Tř. otevřená V1, CACL, CACIB, BOB 
WELWITSCHIA VON DEN SARRAZENEN F Francoise Bur Tř. otevřená VD 
 

  

HEAVENS JOY OF KIRLD GROUND CASTLE                   HOWARD HUGHES OF KIRLD GROUND CASTLE 
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19. – 20. 2. 2011 ‐ GLAUCHAU 
Richter: Król, Ergebnisse/Results: Hoffmann (D), Bilder/Pictures: Hoffmann (D) 

 

 

 
 
 

Gunnery Sergeant von der Schmalbach 
Z: C. Chinger 

E: Kerstin Hoffmann 
 

19. 2. 2011 – JgdCAC, JgdVDH, EX1, BOB 

 

 

 
 
 

Glor na Gael Robin 
Z: Juhasz 

E: Brigit Ahnert 
 

19. 2. 2011 – Res.JgdCAC, Res.JgdVDH, V2 
20. 2. 2011 – JgdCAC, JgdVDH, EX1, BOB 

 
15. 1. 2011 ‐  MVP NORIMBERK (Rozhodčí: Wilfriede Schwerm‐Hahne/DE) 

EYE EYE CAPTAIN THOMSEN V.D. 
SAALMÜHLE   

P Holst Tř. mladých V1, JgdVDH, JgdCAC 

EINER WIE KEINER VOM VESPERKREUZ P S. Wolf Mezitřída V1, VDH, CAC, CACIB, BOS 
DRECHLETHAN REALLY IRISH   P P. Schwarz Tř. otevřená V1, VDH, Res. CAC, Res. CACIB 
MAJESTIC GIANTS CELTIC ASPACIA   F G. Epple Mezitřída V1, VDH 
BETTINA DEI MANGIALUPI   F S. Wolf Tř. pracovní V1, VDH, Res. CAC, Res. CACIB 
PAPPA COL POMODORO DEI MANGIALUPI F D. Lori + M. Poli Tř. otevřená V1, VDH, CAC, CACIB, BOB 

 
16. 1. 2011 ‐ NVP NORIMBERK (Rozhodčí: Wolfgang Baumann/D) 

FLEETWOOD MAC VON DER SAALMÜHLE   P SCHMUTZLER Tř. mladých V1, JgdVDH, JgdCAC, JgdBOB 
CLIFF VON DER SAALMÜHLE   P SCHMUTZLER Tř. otevřená V1, VDH, CAC, BOB 
EARLY MORNING V.D. OELMÜHLE    F KRAUSHAAR/GRÄSER   Mezitřída V1, VDH, CAC, BOS 
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3.COURSING 
 
KALENDÁŘ COURSINGŮ v ČR: 
 

7. 5. 2011 GIOM CUP – RYBNÍKY U DOBŘÍŠE (KO‐OZ RYBNÍKY)  
www.dogshow‐rybniky.wz.cz 

7. 5. 2011 KLUBOVÝ VÍTĚZ MSC 2011 III. – RANČ OREL, ČESKÁ VES U JESENÍKU MSC KLUBOVÝ ZÁVOD  
(nejen pro členy MSC) www.mscoursing.com 

29. 5. 2011 KLUBOVÝ VÍTĚZ MSC 2011 IV. – PODMITROV, KLUBOVÝ ZÁVOD 
(nejen pro členy MSC) www.mscoursing.com 

11.‐ 12. 6. 2011 KRALUPSKÝ POHÁR – KRALUPY NAD VLTAVOU, CACIL, CACT, B(CCC)  
www.coursingcz.info 

18.‐ 19. 6. 2011 GIOM CUP– RYBNÍKY U DOBŘÍŠE(KO‐OZ RYBNÍKY)  
www.dogshow‐rybniky.wz.cz 

2. 7. 2011 
   

RABBIT TROPHY II. – CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLUBOVÝ (KCHCHADP) 

5. 7. 2011   CHLUMEC NAD CIDLINOU – CHLUMEC NAD CIDLINOU, B, CACT ( SALUKI KLUB)  
www.saluki.cz 

23.‐ 24. 7. 2011 KŘEŠÍN CUP – MISTROVSTVÍ ČECH KŘEŠÍN, M, B, CACT(ČDGK)  
http://coursing.riuna.cz 

29. 7. 1. 8. 2011 COURSINGOVÁ INTENZIVKA – JAMNÝ U PÍSKU, 4‐DENNÍ NEJEN TRÉNINKOVÉ BĚHÁNÍ 
www.mscoursing.com 

30. 7. 2011 KLUBOVÝ VÍTĚZ MSC 2011 V. – JAMNÝ U PÍSKU, MSC KLUBOVÝ ZÁVOD (nejen pro členy MSC) 
www.mscoursing.com 

6.‐ 7. 8. 2011 KŘEŠÍN – KŘEŠÍN B (SALUKI KLUB)  
www.saluki.cz 

14. 8. 2011 ZLATÝ STŘAPEC – PŘÍVRAT, B (KSCH)   
www.azawakh‐sloughi.com 

27.‐ 28. 8. 2011 POHÁR MĚSTA LITOMYŠLE – LITOMYŠL, CACIL, CACT, B (KSCH)  
www.azawakh‐sloughi.com 

27. 8. 2011   KLUBOVÝ VÍTĚZ MSC 2011 VI. – RANČ OREL, ČESKÁ VES U JESENÍKU, MSC KLUBOVÝ ZÁVOD 
(nejen pro členy MSC) www.mscoursing.com 

10.‐ 11. 9. 2011   MISTROVSTVÍ MORAVY + BRNĚNSKÝ ZAJÍC – BRNO, SO CHRTI, M,B,CACT, NE NECHRTI 
www.ceskypes.cz 

24.‐ 25. 9. 2011   MISTROVSTVÍ ČR – KRALUPY NAD VLTAVOU, M,B,CACT, (CCC)  
www.coursingcz.info 

1.‐ 2. 10. 2011   MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR – SNĚŽNÍK (DĚČÍN) CACIL, CACT, M (ČDGK) 
http://coursing.riuna.cz 

16. 10. 2011   GIOM CUP – RYBNÍKY U DOBŘÍŠE (KO‐OZ RYBNÍKY)  
www.dogshow‐rybniky.wz.cz 

29.‐30. 10. 2011   MEMORIÁL KARLA GRÜNWALDA – KRALUPY NAD VLTAVOU, B (CCC)  
www.coursing.info 

12.‐13. 11. 2011   ANUBIS CUP – KOZLOV, CACT (KSCH)  
www.azawakh‐sloughi.com  

 
Tato tabulka je pouze orientační, termíny se mohou měnit.  
 
Vysvětlivky: 
B ‐ bodovací závod (započítává se do soutěže o titul Coursingový vítěz) 
M ‐ mistrovský závod (zadává se titul Mistr Čech/Moravy/ČR nebo Mezinárodní Mistr ČR) 
CACT ‐ národní závod se zadáváním čekatelství CACT 
CACIL ‐ mezinárodní závod se zadáváním čekatelství CACIL  
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KALENDÁŘ COURSINGŮ SK: 
30. 4. 2011   MEZINÁRODNÍ COURSING  ‐ CACIL, CACT ŽILINA  ‐ RHS 

6. 8. 2011   NÁRODNÍ COURSING – CACT – MISTROVSTVÍ SLOVENSKA V COURSINGU      BRATISLAVA – RHS 
 
KALENDÁŘ COURSINGŮ A: 

14. 5. 2011   ÖSTER. KLUB FÜR WINDHUNDEZUCHT A RENN SPORT 
25. 9. 2011   ÖSTER. KLUB FÜR WINDHUNDEZUCHT A RENN SPORT 

Bohužel jsem prozatím nenašla místo konání.  
 
Německo: 
4. a 5. 6. 2011 ORGANIZOVANÝ TITULOVÝ DOSTIH PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100 LET FCI – MUNSTERI 
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4.CHOV 
SVODY MLADÝCH A BONITACE V ROCE 2011: 

28. 5. 2011   Svod mladých a bonitace OTRADICE (penzion Jízdárna, tradice u Náměšti nad Oslavou) 
21. 8. 2011   Svod mladých a bonitace CAMP SLUNEČNICE (u Jindřichova Hradce) 

29. 10. 2011 Svod mladých a bonitace BRNO  (přehrada, restaurace u Ňuchňáka) 
 

Chci se s irským vlkodavem zúčastnit svodu mladých?  

Svod mladých je určen pro všechny jedince ve věku 7 ‐ 15 měsíců. Datum a místo konání svodu mladých i bonitací 
jsou s předstihem uveřejněny v klubovém tisku a v plánu akcí na stránkách WDK. Přihlášku najdete v sekci 
dokumenty ke stažení. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 3 týdny před konáním akce na adresu poradce 
chovu, možno i mailem. 
Popis psa/feny na svodu je zaznamenán do svodového listu a účast je potvrzena v průkazu původu. 
Poplatky za svod:  
• Svod mladých pro člena WDK   100 Kč 
• Svod mladých pro nečlena WDK   200 Kč 

Chci uchovnit irského vlkodava (bonitovat)? 

Při bonitaci, bonitační komise s posuzovatelem exteriéru hodnotí, do jaké míry odpovídá předvedený jedinec 
platnému standardu FCI. Toto je zaznamenáno do bonitačního listu. Na základě hodnocení pes/fena je nebo není 
zařazen do chovu, což je potvrzeno v průkazu původu a následně zveřejněno na internetových stránkách                    
a v klubovém zpravodaji.  
 
Bonitace se může zúčastnit pes i fena nejdříve v 15 měsících, zařazen do chovu bude pes po dosažení 18 měsíců, 
fena 24 měsíců. Datum a místo konání svodu mladých i bonitací jsou s předstihem uveřejněny v klubovém tisku       
a v plánu akcí  na stránkách WDK. 
 
Přihlášku najdete v sekci dokumenty ke stažení. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 3 týdny před konáním akce 
na adresu poradce chovu, možno i mailem.  Součástí přihlášky na bonitaci je kopie průkazu původu. 
 
Poplatky za bonitaci: 
• Bonitace pro člena WDK 500 Kč 
• Bonitace pro nečlena WDK 1 000 Kč 
• Bonitace bez absolvování svodu mladých pro členy WDK 1 000 Kč 
• Uchovnění dle b) 1,5. BŘ 

= mimořádná bonitace pro člena WDK 
1 500 Kč 

+ úhrada cestovních nákladů členů bonitační komise 

• Uchovnění dle b) 1,5. BŘ  
= mimořádná bonitace pro nečlena WDK 

2 000 Kč 
+ úhrada cestovních nákladů členů bonitační komise 

• Bonitace u zapůjčeného plemeníka 500 Kč  
(cestovní náklady bonitační komise hradí klub) 

  
 

Bonitace se koná jednou za život psa a proto pečlivě zvažte, zda není v době předvedení            
v takové fyzické kondici a psychické pohodě,  

která by mohla mít negativní vliv na jeho hodnocení. 
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Mám doma chovného jedince? 
Krycí pes musí být zaregistrován na Plemenné knize ČMKU do registru chovných jedinců. Po absolvování bonitace 
toto hromadně zařídí poradce chovu nebo každý majitel sám. Plemenná kniha ČMKU po přeregistraci vrátí průkaz 
původu (PP) na dobírku majiteli zpět. 
Feny se přeregistrují mezi chovné jedince při prvním vrhu, PP není nutné zasílat ihned po bonitaci. 

 

Vrhy: 

1. CHS: Mezi kamarády "G"  
Datum narození: 1. 2. 2011       
Chovatel: Buchingerová Jana, Úvaly 
Otec: XABAT Greirish  

BK 00000000101b000 
nůžky, plnochrupý, žíhaný, 87 cm 

 
Počet psů/fen: 8/5  

Matka: E Viva Eržika Mezi kamarády  
BK 001b00000101b000 
nůžky, vklíněný špičák, plnochrupá, plavá, 84 cm 

 

2. CHS: Z Jizerských lesů "C" 
Datum narození: 26. 2. 2011 
Chovatel: Petra Kočová, Dolní Maxov  

Otec: EMMETT Moonvillage  
BK 00000000000001b 
vpáčené klíšťky, plnochrupý, pískový, 85 cm 

Počet psů/fen: 6/4   

Matka: BRIDGET Blanche Beauté  
BK 0000000000001b0   
vpáčené klíšťky, plnochrupá, plavá, 84 cm 

 

3. CHS: Z Jizerských lesů "D"  
Datum narození: 17. 3. 2011 
Chovatel: Petra Kočová, Dolní Maxov  

Otec: EMMETT Moonvillage  
BK 00000000000001b 
vpáčené klíšťky, plnochrupý, pískový, 85 cm 

 
 
 
 
 
 
 
Počet psů/fen: 3/1 

Matka: JUSTINA Stříbrný potok  
BK 01001100101010 
nůžky, plnochrupá, žíhaná, 77 cm  
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VŠECHNY ČLENY KLUBU BUDE URČITĚ ZAJÍMAT, CO SE STALO V CHS ŠEDÝ LORD U VRHU „M“.  
ZDE JE DOPIS OD p. JESTŘÁBOVÉ. Z POKLADNY WDK JÍ BYLO PO ODSOUHLASENÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI 

V BEDŘICHOVĚ, VYDÁNO 5 230 KČ NA VÝPOMOC PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ ONEMOCNĚNÍ U ŠTĚŇAT. 
 

Onemocnění vrhu Toxoplasmózou 

Ve věku osmi týdnů se náhle u štěňat začaly projevovat potíže se vstáváním, ochablost v oblasti pánevních 
končetin. Během velmi krátké doby se příznaky u šesti štěňat rozvinuly až k ochrnutí v různém rozsahu. 
Příznaky se projevily nejprve u jednoho štěněte – feny a postupně během pěti dnů postihly většinu štěňat 
s výjimkou dvou jedinců, kteří po celou dobu zůstali bez projevů onemocnění. 
Příznaky byly prakticky totožné u většiny postižených štěňat. Nejprve obtížnější vstávání, nejistá chůze pánevních 
končetin, během několika hodin většinou po spánku došlo až k paréze pánevních končetin, která se  u jednoho psa 
rozvinula až k úplnému ochrnutí rozvíjejícímu se od PK, přes oblast trupu, k hrudním končetinám a dále až na krk.    
U tohoto jedince došlo během pěti dnů k naprosté neschopnosti pohybu, velkým obtížím s polykáním, ztrátě hlasu, 
až po pěti dnech stav skončil úhynem. 
Byla provedena pitva, bez prokázání přesné příčiny úhynu. Od počátku projevů byl několika veterináři stav 
kvalifikován jako onemocnění Neospoŕozou. Vzorky tkáně uhynulého štěněte a krevní vzorky všech štěňata byly 
nejdříve vyšetřovány laboratoří v Plzni a následně odeslány do laboratoře v Německu. Původní diagnóza 
Neosporóza se nepotvrdila. Laboratoří v Německu bylo doporučeno vyšetřit vzorky na Toxoplasmózu, které má dle 
jejich sdělení podobné příznaky. Byly odebrány další vzorky celého vrhu i matky a u všech se prokázal pozitivní 
výsledek na přítomnost protilátek proti Toxoplasmóze. To samo o sobě ještě nepředpokládá přímo onemocnění, ale 
spolu s uvedenými příznaky byla jako nejpravděpodobnější příčina nemoci stanovena právě Toxoplasmóza. 
Způsob nákazy nebyl prokázán, štěňata nepřišla do přímého styku s některým z přenašečů Tox. Pravděpodobný je 
přenos z matky na plod a následné projevení onemocnění při klesající hladině protilátek u štěňat /tzv. imunitní 
díra/, což odpovídá době, kdy se onemocnění projevilo i tomu, že se neprojevilo u všech štěňat. Promořenost 
populace toxoplasmózou se uvádí kolem 80%, ovšem jen v některých případech se onemocnění rozvine. Zvíře může 
být pouze přenašečem.  
Pokud není u fen proveden před krytím test na přítomnost protilátek a neprojeví se u nich onemocnění, je prakticky 
nemožné zabránit přenosu na plod. Takto skrytě může toxoplasmóza postihovat i několik generací, než dojde někdy 
k její manifestaci a onemocnění jedince. 
Štěňata byla od počátku léčena Clindamycinem. Doba podávání je v řádech týdnů. Během této doby došlo u většiny 
štěňat k naprostému vymizení příznaků, postupnému návratu normální pohyblivost. Postižení v tomto věku má ale 
následky v souvislosti s rychlým růstem vlkodava, u štěňat došlo během doby nehybnosti k ochablosti svalstva, 
zkracování šlach v oblasti hlezna a kolene PK.  Byla nutná následná několikaměsíční rehabilitace u nejvíce 
postižených jedinců. Jedna fena musela být v důsledku celkového stavu uspána. Postupně u ní došlo ke zkrácení 
šlach, vlivem velmi omezené možnosti pohybu se špatně utvářely klouby a přestože fena neměla projevy bolesti ani 
psychického strádání, nakonec byla ve věku 5ti měsíců uspána v souvislosti s výhledem na další kvalitu života, která 
by byla velmi sporná. 
Druhý nejdéle postižený pejsek byl v péči chovatelky až do věku deseti měsíců. U tohoto psa došlo k tak masivnímu 
zkrácení  šlach na PK, že ještě ve věku šesti měsíců nebyl schopen samostatně chodit. Docházelo ale k postupnému 
zlepšování stavu, pejsek nejdříve začal používat pravou PK po dlouhodobé denní rehabilitaci, speciálním cvičení
a masážích. Levá PK ale zůstávala v obrácené poloze, kdy pes prakticky nebyl schopen samostatně postavit nohu
do správného postoje. Noha zůstávala ohnutá dozadu v oblasti kolenního i patního kloubu. Několikrát byla 
zvažována možnost operace s naříznutím zkrácených šlach, ale bylo od ní ustoupeno s přihlédnutím k další 
dlouhodobé nehybnosti psa po operaci a nejistému výsledku i značné bolestivosti výkonu. Pes neměl žádné bolesti, 
v rámci daných možností normálně rostl a vyvíjel se a psychicky byl naprosto vyrovnaný. Naučil se pohybovat 
nejdříve bez použití levé PK, dále po rehabilitaci docházelo ke zlepšování pohyblivosti i pravé PK a nyní je pes 
ve stavu, kdy je schopen se postavit na obě PK. Šlachy jsou ale ještě zkráceny  
a bude potřeba další péče a rehabilitace. V průběhu léčby posledního pejska jsem mnohokrát zvažovala jeho 
uspání. Nicméně vždy, když jsem se pro tento krok rozhodla, pes se náhle zlepšil. Projevoval takovou vůli a radost 
ze života, že jsem nebyla schopná nedat mu šanci. Navíc stálé pomalé zlepšování jeho stavu dává šanci,                    
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že v budoucnu bude schopen normálního pohybu. Nyní je třetí týden u své nové majitelky paní Polákové, která 
celou situaci od počátku sledovala a jsme  ve stálém kontaktu.  Ta nyní pokračuje v další rehabilitaci. Velmi jí tímto 
děkuji za pomoc a za ochotu, s jakou se pejska ujala. Děkuji i za pomoc všem přátelům, kteří mi pomáhali 
s náročnou péčí o postižená štěňata, klubu WDK za finanční pomoc při nákladné léčbě a vyšetřeních a také Nadaci 
Irský vlkodav za zajištění DNA rozboru celého vrhu i obou rodičů. DNA vzorky budou k dispozici k případnému 
dalšímu zkoumání, pokud by někdy v budoucnu byly potřeba. Taktéž všechny laboratorní výsledky a pitevní zpráva 
jsou k dispozici všem, kteří by měli zájem o další informace.  
Omlouvám svou neúčast na členské schůzi WDK, kde jsem chtěla osobně všechny informovat. Bohužel jsem nyní 
v delší pracovní neschopnosti.               

                                                                                                                                                 Vlaďka Jestřábová 

NA STRÁNKÁCH ČMKU JSEM NAŠLA TENTO ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK OD p. TICHÉ 

Záruční doba 24 měsíců 
V posledním týdnu se v médiích objevila informace o novele Občanského zákoníku, konkrétně § 620, bod (1)            
v kterém je uvedeno že „ Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.“ Tato změna vyvolala u chovatelů 
psů obavu z toho, že bude uplatňována i v případě prodeje psů obecně a štěňat zvláště. Podle názoru právníků ale 
není situace tak závažná, jak se na první pohled zdá. Zárukou v případě prodeje zvířat se zabývá mimo uvedeného 
§620 i § 599 (1) který říká že „Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva                   
z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde‐li  
o vady krmiv, do tří týdnů a jde‐li o vady zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.“ Ve hře je i otázka toho, zda se pes 
dá pojmově zařadit mezi spotřební zboží a také to, že pokud mají chovatelé psů na svoji činnost živnost, nespadá do 
kategorie prodeje zvířat, ale do kategorie chov zvířat. Tolik krátké vysvětlení. Počítat je ale třeba s tím, že právo 
vykládat zákon má pouze soud a že pokud by v případě psů někdo dvouletou záruku uplatňoval, konečné 
rozhodnutí bude příslušet soudu.  
Vladimíra Tichá  (staženo z www.cmku.cz)  

 

 

KRYTÍ 
 

1. CHS Z Jizerských lesů – 16. 1. 2011 ‐ fena zabřezla 
EMMETT Moonvillage x JUSTINA Stříbrný potok 

2. CHS Surycan ‐ 21. 1. 2011 ‐ fena nezabřezla         
CHANDLER Surycan x NENA Surycan 

3. CHS Bedřiška ‐ 22.1.2011  ‐ ‐ fena zabřezla        
GLOBAL HAWK Sagittarius x CHARLENE Šedý lord 

4. CHS Z Lomnických lesů ‐ 30. 1. + 1. 2. 2011  ‐ fena zabřezla 
GLOBAL HAWK Sagittarius x B.B.QUEEN Savinika 

5. CHS Z Olalíku ‐ 4. + 5. 2. 2011     
Pitlochry´s FUNKY BOY ‐ JACK x AFRA Hildorien 

6. CHS Aarkas‐Eden ‐ 2.+4. 2. 2011 ‐ fena nezabřezla (zapůj. fena) 
Glor Na Gael ONYX AARKAS x ISKA PANDORA Aarkas‐Eden 

7. o CHS zažádáno ‐ 8. 2. 2011      
PERCIVAL Ionmhain Norman x IRISH COFEE Paluduz 

8. CHS Z Jedelské zatáčky ‐ 14. + 15. 2. 2011 ‐ fena zabřezla 
AVALLOC Balfama x ARDA Stínovlas 

9. CHS Balfama 15. + 17. 2. 2011 ‐ fena zabřezla 
HARMON Surycan x ANANN Balfama 

10. CHS Sheela‐Na‐Gig ‐ 17.+18. 2. 2011 ‐ fena zabřezla 
Pitlochry´s URSUS x BAOBHAN SITH Really Irish 

11. CHS Flintstone 19.+ 20. 2. 2011 ‐ fena zabřezla 
Easy Runner EOGHAN x DARKNESS Flintstone 

12. CHS Meloroii ‐ 20.+22. 2. 2011  
NIGEL Surycan x PRINCESS Legenda Belfast ‐ Midas 

13. CHS Pikazel ‐ 24. 2. 2011 ‐ fena zabřezla 
XABAT Greirish x JOSSELIN Irmidu 

14. CHS Hradecký úsvit ‐ 11.+ 13. 3. 2011  
NEWTON OLIVIUS Surycan x CAIRA Hradecký úsvit 

15. CHS Surycan ‐ 14. 3. 2011  
ONYX Celtic Alanda x CUDA v.Schloss Neuschwanstein 

16. CHS Canisnat ‐ 22.+25. 3. 2011  
ERASER of First Avenue x AMELIE Agartha 
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SVOD A BONITACE ‐ 13.3.2011  MLADÁ BOLESLAV  ROZ. VĚRA SOSNOVÁ 

 

LILIANA PALUDUZ – VELMI NADĚJNÁ                        CERRIDWEN BALFAMA – VELMI NADĚJNÝ 

 
 

DAGGY CZECH VALLEY – VELMI NADĚJNÝ                     QUILLAN IRMIDU – VELMI NADĚJNÝ 

 
CORMAC BALFAMA – VELMI NADĚJNÝ                       RANGER BEDŘIŠKA – VELMI NADĚJNÝ 
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BELISAR CELTIC WARRIOR – VELMI NADĚJNÝ MOHYKÁN PALUDUZ – VELMI NADĚJNÝ 

 

DAVE SURYCAN VON DER EICHENKOPPEL VELMI NADĚJNÝ PROKŮPEK BEDŘIŠKA BK 000001a001b00000 

 
BRITON MAXMAR BK 0001a01b001b01a1c00 ARIANRHOD BALFAMA BK 00000000000000 
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DRAKE CAEN MORHEN BK 000001b0000‐000                 VLEVO: ELZA COBALT BK 00000000000000                     

VPRAVO: EDITH COBALT BK 01a000000000000 

 

 
DUNHAM CAEN MORHEN BK 00000000001b000              DAUGHTER OF CAEN MORHEN  BK 00000000000000 

  

ONYX CELTIC ALANDA BK 01a000000000000                  ORWELL IRMIDU BK 0000000000‐000 
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5.ZAJÍMAVOSTI 
 

Nadační fond Irský vlkodav – již 5 let!! 

Letos v květnu uplyne 5 let od založení Nadačního fondu Irský vlkodav. Krom toho, že se podařilo pomoci 
neuvěřitelnému množství vlkodavů, případně jejich křížencům, se také 5 let příznivci fondu a vlkodavů scházejí   při 
různých příležitostech. Tradicí se stala jarní, prázdninová i předvánoční setkání. Tentokrát vás zveme na setkání  

 

IRSKÉMU  VŠE  IRSKÉ     letos 2x v Oseku u Duchcova 

JARNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ       
26. ‐ 29. 5. 2011  

Víkend s vlkodavy 
 

LETNÍ TÝDENNÍ SETKÁNÍ 
21. ‐ 28. 8. 2011 

Dovolená s vlkodavy 
  

Můžete se přihlásit na celý pobyt nebo se za námi přijet podívat podle toho jak vám čas dovolí. Čeká vás přátelské 
přijetí a irští vlkodavové nejrůznějšího věku, diskuze a vyprávění na různá vlkodaví témata, večerní posezení v kruhu 
přátel, různé aktivity se psy včetně společných procházek a výletů na zajímavá místa.  

V květnu společně oslavíme 5. výročí založení Nadačního fondu irský vlkodav a v létě budeme v oslavách 
pokračovat.  

Poslední dny pobytu bude možné nechat pejskovi odebrat vzorek na DNA profil.  
Podrobnosti a jakým způsobem se přihlásit se dovíte na stránkách Nadačního fondu www.irskyvlkodav.cz 
Pokud si chcete předem popovídat o tom, jaké to bylo v předchozích letech a co můžete očekávat letos, zúčastněte 
se diskuze na těchto stránkách. Samozřejmě se na těchto stránkách dovíte také vše, co se týká fondu a pomoci 
vlkodavům. 
 
 
Srdečně zveme a těšíme se na Vás i Vaše pejsky, Nadační fond irský vlkodav   
Kontakt: MVDr. Zuzana Málková, zubr.bedriska@seznam.cz , mobil 602 173 487 
Pár fotek pro inspiraci z loňského prázdninového setkání. 
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Pohádka se špatným koncem? 

Bylo nebylo, jednou jedno malé království. V tom království chovali lidé různá zvířátka a také psy rozličných ras.        
A tak se lidé domluvili a vytvořili spolky pro to své plemeno. Také chovatelé vlčíků se dohodli, že utvoří spolek, který 
bude jen pro ně. Chovatelé si budou navzájem pomáhat, sdělovat své zkušenosti, budou dělat jen to nejlepší pro 
své vlčíky, kteří se budou mít jako v ráji. Nadšení bylo obrovské, každý se snažil s něčím pomoci, nápady sršely         
ze všech stran a všichni byli hrdí na své nádherné, impozantní a úžasně milé psy. Ale jak už to tak bývá, čím víc bylo 
majitelů vlčíků, tím víc bylo různých názorů kudy kráčet dál, co a jak dělat, jeden chtěl to   druhý zase tamto. Není 
divu, tak to v životě chodí, čím více hlav, tím více jak rozumu, tak názorů, ale vyhovět všem nelze. A tak poklidné       
a přátelské atmosféry ve spolku pomalu ubývalo. Začala vítězit závist nad úspěchem sousedova vlčíka, uraženost 
nad neprosazeným názorem, z někdejších přátel se stali nepřátelé, začaly pomluvy, osočování a intriky. Naštěstí 
nebyli takoví všichni, pro většinu byl pořád zájem o vlčíky ten nejdůležitější   podstatný. A tak si majitelé odhlasovali 
program, který se vlčíkům pokusil zajistit zdravý, dlouhý a šťastný život. Jenže jak léta plynula, stávala se nálada      
ve spolku drsnější a drsnější, spolek se rozpadal na stále více skupinek, které se snažily prosadit své zájmy. Bohužel 
nebyly to vždy zájmy ve prospěch vlčíků, do popředí se dostávala honba za osobními úspěchy, vidina zisku, snaha 
prosadit toho svého vlčíka stůj co stůj. Noví majitelé byli přetahováni ze skupinky do skupinky a nechápali proč 
tomu tak je. Čas běžel a nikdo si ani nevšiml, že stokrát opakovaná lež se pozvolna stává pravdou. Slova, že i vlčíci 
mají svá práva byla zesměšňována, stále více se pod záminkou lidských práv prosazovaly zájmy jednotlivců a vlčíci 
byli odsunuti až úplně dozadu, stali se posledními z posledních. V radě se střídali konšelé jeden za druhým, a i když 
se snažili sebevíc, vždy byli postaveni na pranýř. Jistě, byli i konšelé, kteří moc dobrého pro lid neudělali, ale 
pranýřováni byli bez rozdílu všichni. V každém dobrém úmyslu se musela najít chyba, každý dobrý skutek musel být 
po zásluze potrestán, alespoň pomluvami a osočováním. 

Někteří z těch, kteří kdysi stavěli blaho vlčíků na první místo, najednou zapomněli, o co tehdy sami usilovali pustili 
se do rozbíjení. Jedni proto, že nebyli zvoleni a již nejsou konšelé, jiní zase jen proto, že se kdysi rozhodli prosadit tu 
svou jedinou a svatou pravdu, další si zase přihřívali starou polévku, ve které místo játrových knedlíčků plavaly 
dávno zapomenuté spory a pomyslné křivdy. Ale protože v tom království bylo stále ještě dost těch, kteří mysleli 
především na své psy, nepodařilo se, i přes velkou snahu, spolek vlčíků zlikvidovat. A tak byl tedy založen nový 
spolek pro vlčíky. Inu dobrá, byl založen, budou tedy spolky dva. Nejvyšší královská rada však nový spolek 
neposvětila. Co tedy dál? No přece je zapotřebí ten původní spolek vlčíků zničit, zašlapat do země, udělat vše proto, 
aby se rozpadl. Je nutné vždy a všechno kritizovat, kritizovat i to, co by spíš zasloužilo pochvalu, hádat se                   
o maličkostech, vyvolávat spory, vyhrožovat soudem, odvádět pozornost od toho co klape   zveličovat každou věc, 
která se úplně nepovedla, přemlouvat lidi, aby nešli dělat konšely a pak by se snad už ten původní spolek vlčíků 
mohl rozpadnout!  

Naše pohádka se chýlí ke konci. Lidé v tom království jsou unaveni věčnými spory, na shromáždění nejedou, vždyť 
jsou tam jen hádky a o vlčících nepadne ani slovo, nápady se neposuzují podle toho, zda jsou dobré nebo špatné, 
ale podle toho, kdo je podal. Lidé v tom království začínají být lhostejní, již se neptají, k čemu tyto věčné žabomyší 
spory slouží, komu z nich kyne prospěch. Neptají se, kde se ztratilo přátelství a tolerance, přestali naslouchat jeden 
druhému a téměř zapomněli, jak hezká to byla myšlenka a úžasný cíl, který je kdysi spojoval.   

Někde tam vzadu, ale úplně vzadu stojí nádherní, hrdí a přátelští tvorové, tam úplně vzadu čekají smutní vlčíci. 
Čekají, až se jejich páníčkové vzpamatují a zanechají zbytečných šarvátek, až přestanou být lhostejní k tomu, co se 
v malém království děje. Čekají, až jejich lidé opět pochopí, že spolek je tady pro vlčíky a že jsou to právě oni, kteří 
by měli být středem zájmu. Čekají, až obdiv a láska k těmto nádherným psům bude opět hlavní myšlenkou spolku. 
Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ale jaký ten konec bude, je jenom na nás všech…. 
D. Holková 
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ZE STRÁNEK ČMKU: 

Přečetli jsme za Vás 

 

Cestování 2011 
Asi je to dlouhou a studenou zimou, že se již lidé těší na dovolenou a dotazují se, zda je něco nového v předpisech 
pro cestování se zvířecími miláčky. 
Asi nic zásadního, stále je základním požadavkem vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Ale 
nové je přece jen něco, to, o čem jsme již několikrát informovali, že pro cestování po EU je nutné označit zvíře nikoli 
tetováním, jako tomu bylo dosud, ale od července pouze čipem. Od července tedy lze cestovat jen s očipovaným 
zvířetem! 
Takže i letos platí, že pes či kočka anebo fretka musejí mít pas, kde je absolutně nutné potvrzení o platném 
očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí schválený soukromý veterinární lékař). První očkování proti vzteklině musí 
zvíře mít, jakmile dosáhne stáří tří měsíců.  
Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko požadují potvrzení z EU schválené laboratoře (v Praze) o účinnosti vakcinace 
proti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem (měsíc po očkování a 6 
měsíců před vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině 
provedené minimálně 120 dní po očkování proti vzteklině.  
Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni 
prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní 
před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař. 
Podrobnosti na www.svscr.cz.  
Při cestě do nečlenských zemí je třeba mít pas pro malá zvířata při návratu na území EU. Navíc pak je třeba splnit 
veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto vždy je dobré se dotázat zastupitelského úřadu  na 
podmínky.  
Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymeské borrelióze, a to 
bez ohledu, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli. Zde je vhodné se poradit se soukromým veterinárním 
lékařem. 
Kůň musí mít průkaz koně, (vydává Českomoravská společnost chovatelů se sídlem v Hradištku) kterým se při 
případné kontrole prokazuje jezdec. I ve vnitrozemí mohou být jezdci či cestující se zvířaty policií či celními orgány 
vyzváni, aby předložili patřičné doklady. 
A jak je to například s hlodavci, například zakrslými králíčky nebo potkany? Ti pas mít nemusejí, ovšem je dobré, 
zejména při cestě  do nečlenských zemí, mít doklad o klinické prohlídce, že je zvíře zdrávo, vydá soukromý 
veterinární lékař, popřípadě o dobré nákazové situaci v místě, vydá místně příslušná krajská veterinární správa. 
Vždy je dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země. Například do Irska je potřebné pro králíka vyřídit 
speciální povolení ještě před cestou. 
A opět lze zopakovat, že na cesty se zvířaty je dobré se vypravit, jsou‐li horké letní dny,  za chladu ráno, popřípadě 
navečer. Vždy je nutné mít s sebou vodu, oblíbenou hračku a deku a v případě veder chladit hřbet či tlapky zvířete 
mokrým hadrem. Pes by neměl  za jízdy vykukovat z oken, mimo jiná nebezpečí mu hrozí zánět spojivek. Cestu je 
vhodné přerušovat a nechat psa proběhnout, napít se a vyvenčit. S kočkou se mnohahodinové cesty, pokud není 
zvyklá na vodítko, nedoporučují. A kočku je vždy dobré mít v přepravce. 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. 

Staženo z www.cmku.cz  
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Hierarchie – Dominance ‐ Mocenské  postavení  
Autor:  Dipl. Tzt. Sabine Schroll, Rakousko 
 

1.  co je to  dominance? 
2.  proč je hierarchie důležitá 
3.  jak vzniká hierarchie a jak se řídí 
4.  důležité zdroje a výsady výše postaveného 
5.  jak se projevují nestability v mocenském vztahu? 
6.  co dělat? 
7.  čeho je  třeba se vyvarovat? 
8.  shrnutí 
 
1. Co je to dominance? 
Obecně jsou psi sociálně založená zvířata, pro která je  životně důležité žít v hierarchicky stabilní skupině, buď            
s jinými psy, nebo s lidmi. Dominance znamená, že ve vztahu pes‐pes nebo člověk ‐ pes jeden z  obou společníků má 
kontrolu nad určitými hodnotnými zdroji a druhý partner  tuto kontrolu (nebo vymoženost) respektuje. Dominantní 
chování je tímto relativní a také variabilní ‐ vždy závislé na obou partnerech a v mnoha  případech také na dané 
situaci. 
 
2. Proč je hierarchie důležitá? 
Prakticky každé chování psa v běžném životě má vedle  původního základního významu také ještě jednu 
symbolickou hodnotu. Tímto  způsobem dostává každý z obou partnerů trvalé bezprostřední zpětné ujištění:  “vše 
je v pořádku, pořadí je stabilní, přežití je zajištěno“. Tato sociální jistota a stabilita je protihodnotou, kterou pes 
dostává, jestli se zřekne  určitých privilegií a respektuje jejich kontrolu vedoucím  smečky‐člověkem. 
V lidském světě se silničním provozem, hlukem, mnoho  cizími lidmi, stravou ze supermarketu není žádný pes 
schopný vést jeho  smečku. Z toho důvodu zůstává jen jedno řešení pro převzetí zodpovědnosti: Vy, jako vlastník, 
máte kontrolu nad všemi zdroji a dáváte tím vašemu psu  sociální jistotu a psychickou stabilitu. 
Většina psů, kterým není  jednoznačně určeno jejich postavení v pořadí, mají zevšeobecněný problém  strachu‐jsou 
přece ve skutečnosti neschopni zvládnout úlohu ochránit smečku  před všemi nástrahami. 
To znamená, že Vy jako jeho vlastník musíte  vykonávat povinnosti spojené s Vaším nejvyšším postavením               
ve smečce, abyste  umožnili Vašemu psu vést jeho rase odpovídající a psychicky vyrovnaný život. Jeden podstatný 
předpoklad pro to, je znalost základů psího jednání a psí  komunikace. 
 
3. Jak vzniká hierarchie a jak se řídí? 
Už  štěňata vytváří mezi sebou určitou hierarchii, která ale ještě nemá nic společného s konečným rozdělením jejich 
postavení ve smečce. Do  hierarchického systému vstupují psi teprve v pubertě. Přirozeně mají štěňata, která si už   
v této době vytvořila v bojových hrách a šarvátkách o jídlo dobrou pozici, lepší výchozí podmínky. Jak už bylo 
zmíněno, vzniká hierarchie jednak z kontroly cenných zdrojů a za druhé uznáním této kontroly. To vše se stále          
v denním životě zajišťuje a upevňuje chováním a  jednoznačnou signalizací nebo demonstrací nadvlády (moci). 
Každé jednání  denního života ‐ krmení, spaní, prosba o pozornost, hraní, tělesný kontakt, iniciativa a rozmnožování 
‐ má také hierarchický význam. 
Tímto rituálním a  symbolickým dodržováním hierarchie jsou konflikty (boje) jenom v rozhodujících situacích 
potřebné. Totiž tehdy, když jde o definitivní  převzetí vedoucí pozice. 
Těmto útokům předcházejí vždy nesčetné výzvy  (provokace). Jeden partner sbírá body a ten druhý ‐ většinou Vy 
jako nic netušící majitel ‐ ztrácí trvale. 
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4. Důležité zdroje a výsady výše  postaveného: 

• Strava: kdo je výše postaven, jí jako první, jak  dlouho chce a kdy chce, dobrovolně nedává ze svého jídla nic! 

• Místo odpočinku: nejlepší místa odpočinku dostává vůdce smečky. Přednost mají zvýšená místa a taková, která 
umožňují kontrolní pohledy na celý zbytek smečky. Níže postavení členové smečky musí svá místa opustit, když 
přijdou dominantní členové smečky. 

• Pozornost a tělesný kontakt: kdo má vedoucí pozici, ten se může ostatním členům smečky tělesně vnutit             
a vynutit  si pozornost. 

• Iniciativa: podnět k aktivitám jako hře, procházkám,  krmení atd. dává vždy výše postavený. Ten začíná                 
a končí každou akci. 

• Právo průchodu: výše postavení smějí blokovat cesty a úzké průchody, popřípadě jako první jimi procházet ‐ to 
je jeden ze subtilních způsobů chování k přezkoušení dodržování respektu níže postaveným členem smečky. 

• Rozmnožování: jenom nejvýše postavený člen smečky má právo k rozmnožování. 

• Obrana a ochrana: povinností nejvýše postaveného je zajištění bezpečnosti proti útočníkům a násilným 
návštěvníkům  zvenčí 

 
5. Jak se projevuje nestabilita v rozdělení mocenského postavení 
Při nejasnostech v hierarchickém rodinném systému, musí dojít dříve nebo později k závažným kritickým situacím, 
kterými jsou agresivita nebo strach. V běžné domácnosti se psem je ‐ po přezkoušení výše zmíněných insignií moci 
(= znaků moci, vlády) ‐ očividné, že většina majitelů psů svým svěřencům vedoucí úlohu přímo vnucují.  
Někdy pak přijde okamžik, kdy pes tuto výzvu přijme a chce svoji pozici s konečnou  platností vyjasnit. 
Postupně se vypracoval (pes) v rodinné hierarchii od  dětí přes ženské a starší členy rodiny, tak vysoko, až nakonec 
musí být překonán I poslední člen rodiny. Většinou jsou tito psi převážně mužského pohlaví, kolem 4let staří a počet 
získaných „bodů“ je dostatečně velký, aby se pokusili o „převrat“ a o převzetí vedoucí pozice ve smečce. Tyto útoky 
(= pokusy o převzetí moci) představují vážnou konfliktní situaci a jsou nebezpečné o to více, čím je pes větší. 
Dominantní psi s mnoha výsadami začínají přirozeně tyto výsady bránit. Přitom nemají vůbec žádné zábrany ani       
v použití zubů. Obzvláště, když předcházející hrozby nebyly majiteli rozpoznány, respektovány, nebo byly špatně 
chápány: „ já jsem ho jenom hladil a po  několika minutách mně kousl“. Nebo: „Chtěl jsem jenom kolem něj projít    
a on na mně zaútočil“. 
Dominantní psi jsou (pokud u něj nejsou žádné poruchy chování) jenom uvnitř domácnosti a proti členům vlastní 
smečky agresivní. 
 
6. Co dělat? 
Nejlepší je přirozeně hned od počátku přiřadit mladému psu jeho stabilní postavení ve smečce, To už                          
u  mláďat od 4 až 5 měsíců. Nejjednodušší cesta k tomu je důsledně kontrolovat všechny věci a situace, které jsou 
pro Vašeho psa důležité: krmení, hra, péče o něj. 
Jídlo:  
Negativní jev ‐ pes je krmen před rodinným stolováním, aby neseděl hladový vedle stolu ‐ poněvadž to stejně po 
svém jídle dělá, dostane přirozeně pořád jako odměnu za svoje žebrání  malý kousek. 
Správný postoj ‐ pes dostane svoje jídlo až po všech  ostatních členech smečky a čeká na svém místě (jemu 
stanoveném), až dostane svoje jídlo. Vy ho vyzvete, aby přišel, vyžádáte sednout! Nebo místo a pak teprve smí začít 
jíst. Štěně nesmí své jídlo bránit a musí Vás a jiné  členy rodiny vždy vedle své misky tolerovat. Úspěšné žebrání má 
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z  hlediska vašeho psa následující význam: Vy se podřizujete dobrovolně  žádostem vašeho psa a odstupujete mu 
dobrovolně část svého jídla, tím se vám odečítá 100bodů!!!  
 
Místa k odpočinku: 
Negativní jev ‐ po  jídle sedíte pohodlně v obýváku před televizí nebo čtete. Pes přijde také a sedne si možná také 
na své místo na pohovce, bezprostředně vedle nejvýše postaveného člena rodiny. Ze svého místa může pozorovat   
a kontrolovat  všechny činnosti své smečky, jakož i případných návštěvníků. 
Správně –  pes leží na svém, jemu určeném místě, podle možnosti bez kontrolního přehledu  a s odstupem                
k nejvýše postavenému členu rodiny. Prostorová blízkost vede ke  společenstvím a tyto jsou výhradou příslušníků 
Vaší rodiny. Bratrství přes  těsný tělesný kontakt s Domimantem zvyšuje postavení psa vůči slabším členům  rodiny ‐ 
většinou vůči dětem. Místo odpočinku psa smíte Vy kdykoliv spoluužívat. Pro tento případ nabídnout ne těžko 
dosažitelné a dobře  chránitelé místo trucu k odpočinku ‐ za lavicí atp. 
 
Tělesný  kontakt: 
Negativní jevy ‐ pán sedí u psacího stolu a pes přijde,  položí hlavu nebo packy na jeho kolena, hluboce dýchá, až 
dostane jím  požadovanou dávku pohlazení. Pes nemá rád tělesnou hygienu jako kartáčování,  česání, kontrolu zubů 
a uší leh na zádech, dotyk tlapek a atp.  
Správně ‐  iniciativa tělesnému kontaktu vychází od vás, i když se mu to nelíbí, denní  ošetřování je předpokladem 
pro zdraví psa a je výsadou vůdce smečky – VÁS.  Každá Vámi ochotně a poddaně přijatá výzva k hlazení nebo jiným 
pozornostem znamená, že vašemu psovi přisoudíte body na jeho cestě k nejvyšší pozici ve  smečce. Jedno                 
z možných východisek je vyžádání kombinovaného cvičení podřízenosti: sednout‐místo‐sednout a tiché očekávání. 
Tělesný kontakt může Váš pes dostat teprve, když dá najevo, že Vás respektuje tím, že Vaše pokyny plní a tiše čeká, 
místo aby požadoval nějakou Vaši činnost. 
 

NIC V ŽIVOTĚ SE NEDÁVÁ  ZADARMO. 

 
Hra  
Negativní jevy ‐ pes přijde se svou hračkou a tak dlouho obtěžuje, až si s ním někdo hraje. Když už nemá více chuti 
ke hraní, stáhne se se svou hračkou do ústraní. Pes je při hře hrubý a bez zábran nebo se dopouští přestupků, které 
neodpovídají jeho postavení ‐  chňapání, stavění se nad někým, naskakování, pohledem (čučení). 
Správně ‐ Vy, jako vůdce smečky začnete hru s  hračkou, kterou Vy zvolíte. Při hrubém chování psa ukončíte hru 
okamžitě, jinak v každém případě dříve, než Váš pes ztratí chuť a sám hru přeruší. Samozřejmě patří vítězství            
a hračka Vám (i když jste si ji museli něčím vykoupit) a tato hračka bude hned odklizena. 
Rvačky, bojové hry s plným dotykem a tahanicemi jsou s vysoce postavenými psy nepřípustné a musí být                  
na každý pád zamezeny. 
 
Vedení, právo průchodu 
Negativní  jevy ‐ pes se vyřítí ze dveří jako první, poté, co jste ho vyzvali k vycházce a běží svoji oblíbenou cestou.  
Na důležitých průchodech v bytě leží pes v cestě, takže se mu musí všichni vyhýbat, nebo přes něj přecházet. 
Návštěvníci jsou jako první hlasitě přivítáni a zkontrolováni. 
Správně ‐  ve všech dveřích a průchodech Vám pes musí dát přednost a uhnout. Vy  rozhodujete, kterou cestou při 
procházce jdete a jak rychle. Příliš časté  „značení“ je také jedna demonstrace postavení psa a může se čas  od času 
 psovi zakazovat. Návštěvníky přijímáte a zdravíte u vchodu nejdříve Vy, poněvadž jste jako vůdce smečky 
zodpovědný za její ochranu proti „cizím  pronikatelům“. 
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7. Čeho je třeba se vyvarovat 
Tělesné  rozpory s vysoce postavenými psy jsou nebezpečné a nesmí k nim v žádném  případě dojít. Jakýmkoliv 
situacím, které vyvolávájí výhružné chování nebo  způsobí další agrese, se musí přísně vyhýbat a vyhrocení situace 
defensivním chováním zabránit. 
Hierarchie se stanoví v první řadě mentální převahou a  vytrvalostí ve formě boje o pozici a ne tělesným násilím. 
K tomu působí  tresty negativně na ty, už tak zatížené vztahy mezi psem a člověkem a mohou způsobit další 
poruchy chování psa – agrese. Váš pes se jen učí, že  zvyšováním svého nasazení ‐ více útočného jednání ‐ se 
dostane ke svému cíli. 
Nejlepším východiskem z hrozebných situací je odmítnutí  provokativního vyzvání ‐ kdo je výše postavený, nemusí 
na provokaci  reagovat. Může zcela suverénně danou situaci přehlížet a věnovat se svým vlastním výsadám. 
 
8. Shrnutí 
V dnešní době se u mnoha psů zanedbává správné zařazení do postavení v rodině, poněvadž nyní mají psi zcela jiné 
funkce než dříve. Často se očekává od psa, aby byl člověku na  stejné úrovni postaveným partnerem, sportovním 
přítelem a aby zprostředkovával stabilitu a jistotu. 
Pro psy existují ale jenom dvě možnosti: buďto plní jeho lidský společník ve smečce svoji vedoucí úlohu                       
a zodpovědnost, nebo to musí dělat pes sám. 
 
PSI ŽIJÍ V HIERARCHII A NE V DEMOKRACII. 
Přibližně 70% kousnutí psem se stávájí v  domácím prostředí. Mnohokrát je nedůsledný a nestabilní „poziční řád“ 
toho  příčinou. Pro psa je život na nevhodné pozici mimořádně stresový ‐ on musí svoje vydobyté pozice proti Vám 
bránit a nedokáže se s vedením smečky  vyrovnat ‐ je neschopný ji vést. Chronické problémy strachu, agrese proti 
členům rodiny a často také usmrcení takového „nebezpečného“ psa jsou pak jeho důsledkem.  
 
Ignorovat hierarchické potřeby psů, znamená vysoce nezodpovědné jednání jak vůči člověku, tak vůči  psu. 

 

FOTO Z BONITACE‐ VRH D CAEN MORHEN 
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6.ŠAMPIONI 

CHOVATELSKÁ STANICE SURYCAN 

si dovoluje oznámit, že fena IW 

JCh. a Ch.Hu NENA SURYCAN 

nar. 18.12.2008 

splnila podmínky pro udělení titulu 

KLUBOVÝ CHAMPION WDK                                     
a 

ČESKÝ CHAMPION KRÁSY!!! 
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Chovatelská stanice BALFAMA  

 
s radostí oznamuje, že fenka  

 
Chayenne Stříbrný potok  

narozená 25.2.2005  
 

(matka vrhů "A" a "B" BALFAMA)  
 

se stala novou  

 
ČESKOU ŠAMPIONKOU 

 

  
více informací na www.balfama.cz 
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Chovatelská stanice Niké Victoria oznamuje, že 

Nigel Surycan  

* 18. 12. 2008 

Cesaro Mezi kamarády x Isabella Surycan 

je Český šampion & Klubový šampion 
a splnil podmínky pro udělení titulu  

Polský šampion 
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7.KONTAKTY 
Seznam kontrolorů vrhů 

Dagmar Holková 
739 41 Palkovice 43, tel. 558 656 151 
mail: daskerwill@quick.cz  

MVDr. Zuzana Málková 
440 01 Louny, Brloh 17, tel. 415 691 114 
mail: zubr.bedriska@seznam.cz  

Věra Slapničková 
Rtyně nad Bílinou 417 62, tel. 606 305 235 
mail: stribrnypotok@centrum.cz  

Ing. Pavlína Uzlová 
338 43 Mirošov 394, tel. 371 783 244 
mail: pavla@paluduz.cz  

Ivana Veselá 
621 00 Brno, Úhledná 24, tel. 549 272 322, 777 262 322 
mail: surycan.veselai@seznam.cz 

Mirka Duchková 
Choustník 256, tel. 606 183 083, 774 860 500 
mail: irmidu@centrum.cz 
                                                               

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  86‐3525550287/0100 

Specifický symbol:  Vaše členské číslo 

Přehled variabilních symbolů: 

Členský příspěvek nového člena:      01 
Členský příspěvek člena WDK:       02 
Krycí list poplatek pes + fena:    03 
Dobrovolné členské příspěvky:  04 
Klubové služby členům, inzerce: 06 
Klubová výstava WDK:              88 
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Výbor WDK                                                              Dozorčí rada 
 

Předseda:   
PhDr. Trčalová Ester         
763 14  Zlín 12, Štípská 505,  tel. 602 523 302    
estertrcalova@seznam.cz                            
 
 
Poradce chovu IW, zástupce v EIWC:     
Veselá Ivana                                        
621 00  Brno, Úhledná 24, tel. 777 262 322           
surycan.veselai@seznam.cz              
 
 
Výstavní a coursingový referent, Místopředseda:                
Picmausová Barbara                           
674 01  Třebíč, Wolkerova 248/10, tel. 777 228 988       
Barbara712@seznam.cz       
 
 
Matrikář:   
Vlčková Růžena 
398 04  Čimelice, Laziště 18, tel. 606 262 542 
vlcipisen@centrum.cz  
 
 
 
Jednatel:   
Doležalová Šárka 
595 01  Velká Bíteš, Za Potokem 40, tel. 773 165 518 
highlandsheart@seznam.cz  
 
 
 
Tiskový referent:   
Hrabáková Dita 
340 12  Švihov, Kamýk 29, tel. 606 557 565 
ditahrabakova@seznam.cz  
 
 
 
Hospodář:    
Ing. Janíčková Eva 
251 01  Říčany, Březí 114, tel. 608 100 185   
janickova.eva@seznam.cz                                                                         

Předseda: 
Ing. Jan Poul 
Myšlín 44, 251 64 Mnichovice                                                         
tel. 737 141 578, poul@seznam.cz 
 
 
Člen: 
Ing. Uzlová Pavla 
Mirošov 633, 338 43 Mirošov                                                          
tel. 604 772 363, pavla@paluduz.cz 
 
 
 
Člen: 
Ing. Dubnová Ilona 
Kmochova 18, 400 11  Ústí nad Labem                                         
dubnova@seznam.cz   
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SEZNAM CHS + WEBOVÉ STRÁNKY 
 

AARKAS EDEN – Eva Koubová ‐  www.irishwolfhoundpuppy.estranky.cz 
ACNAYMA – Renata Hrtánková  –  www.acnayma.unas.cz 
AILEAN ‐ Irena Horňáková – http://ailean.webnode.cz/ 
AMITITIA ‐ Věra Honzlová 
ANAM CHARA ‐ Kiesewetterová Martina – www.irishwolfhound.wbs.cz 
AR´DAROTH  ‐ Markéta Stejskalová 
ARTEP NITRAM – Petra Bohušková – www.vlkodav.net/artepnitram/ 
ATAGON – Helena Molnárová – www.atagon.wbs.cz 
AVIJAN ‐ Voráček Jan MUDr. – www.avijan.cz/cz/index.php 
BALFAMA – Rudolecká Michaela – www.balfama.cz 
BALMORAL – CZECH LEGEND – Eva Pokorná – www.balmoral.wz.cz 
BATUMAR  ‐ Kutová Petra 
BEDŘIŠKA  –  MVDr. Málková Zuzana – www.brloh.com/stenata 
BIG  DAGDA  ‐ Střeštíková Zdeňka 
BLANCHE  BEAUTÉ ‐  Šustáčková Helena 
BOHEMIA KALIDOR ‐  Setničková Dagmara – http://bohemiakalidor.atlasweb.cz/ 
BOHEMIA  VALOIS ‐  Kheilová Lenka 
CAEN MORHEN – Romana Vraná – www.caenmorhen.estranky.cz 
CAER DALLBEN – Veronika Vocetková – www.caerdallben.websnadno.cz 
CANIS  STELLA ‐  Ludmila Dyrcová – http://canis‐stella.webnode.cz/ 
CELTIC WARRIOR – Michaela Duhajová – www.celticwarrior.cz 
CIRAPET ‐  Cibulka Petr 
CLAY IN THE HIGHLANDS ‐  Olga Donátová 
COBALT ‐  Absolonová Michaela – www.cobalt.cz 
CZECH VALLEY – Dita Hrabáková – www.czechvalleywolfhound.wbs.cz 
DAR AMHANTAR – Ing. Daniela Mrázová – www.irskyvlkodav.com 
DASKERWILL ‐  Holková Dagmar 
DIVOKÁ  SMEČKA ‐  Ondrušová Lenka – www.irskyvlkodav.unas.cz 
ELBA –AN ‐  Blažková Eliška 
EWA – DAR ‐  Martina Polášková – www.ewadar.cz 
FAIR – BUGBEAR ‐  ing. Vladimíra Marešová – http://fair‐bugbear.webnode.cz/ 
FLINTSTONE – Mgr. Jana Müllerová – www.flintstone.cz 
GALEN TAUR – Romana Grünwaldová – www.galentaur.unas.cz 
GAVAY´S BOHEMIA – Zemancová Gabriela – www.gavanysbohemia.cz 
GOLDEN  SIBERIA ‐  Slabá Alena 
HARUSPEX ‐  Milena Nováková 
HIGHLANDS  HEART ‐  Šárka Doležalová  ‐ www.highlandsheart.cz 
HRADECKÝ ÚSVIT ‐  Mgr. Kánská Taťána  ‐ www.hradecky‐usvit.estranky.cz 
IRMIDU –  Mirka Duchková  ‐  www.irmidu.cz 
IRSKÉ  SRDCE  ‐  Sedlmajer Jaroslav 
IRWANETT  ‐  Sedláková Ivana  ‐ www.irwanett.com 
KESARAK  ‐  Karásek Radek ‐  www.kesarak.melite.cz 
KINGDOM OF WOLF´S ‐  Dvořáková Michaela 
LEGENDA BELFAST – MIDAS ‐  Šináglová Jarmila – www.legendabelfast.webnode.cz 
LEINSTR  ‐  Ing. Kotlánová Barbara  
LIBAMI ‐  Kynclová Dagmar – www.libami.policka.net 
MARAAMU ‐  Krejsová Ivana 
MAXMAR ‐  Marie Doláková  ‐ www.maxmar.wbs.cz 
MELOROII  ‐  Kratochvílová Ivana 
MEZI KAMARÁDY ‐  Buchingerová Jana  ‐  www.vlkodav.com 
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MILANDRA  DREAM ‐  Šlapáková Andrea  
MOONVILLAGE  ‐  Ing. Dubnová Ilona – www.agave.wz.cz 
NEZOP  ‐  Jaroslava Katolická  
NIKÉ  VICTORIA ‐  Hájková Ivana  ‐ www.nikevictoria.cz 
OD DUBU A SKÁLY ‐  Adamcová Miroslava  ‐ http://dubaskala.atlasweb.cz/ 
OD RYCHLEBSKÝCH HOR  ‐  Vršanová Blanka 
OD SV. PATRIKA  ‐  Sukeník Pavel  ‐ www.odsvpatrika.cz 
OD  ŠVEJKA  JOSEFA  ‐  Švejková Libuše ‐  www.odsvejkajosefa.wbs.cz 
OKO OCEÁNU  ‐  Raffael Robert  ‐  http://okooceanu.webnode.cz/ 
OLALLIK  ‐  Pirklová Renata  ‐  
OLIVIUS  ‐  Pospíšilová Kamila – www.olivius.websnadno.cz 
PALUDUZ  ‐  Ing. Pavla Uzlová ‐  www.paluduz.cz 
PIKAZEL  ‐  Zelenková Klára  ‐  www.bijou.websnadno.cz 
PŘÍČNÁ  HORA  ‐  Jana Procházková 
REALLY IRISH  ‐  Béresová Edita  ‐ www.reallyirish.estranky.cz 
SAMHAIN  ‐  Machala Vlastimil 
SAVINIKA  ‐  Tranová Šárka  ‐ www.savinika.wbs.cz 
SHEELA‐NA‐GIG  ‐   Ing. Arch. Jaroš David  ‐  www.sheela‐na‐gig.cz 
SIDERIT  ‐  Šotkovská Petra  ‐ http://czhr.webnode.cz/ 
STÍNOVLAS  ‐  Chumchal Robert  ‐  www.stinovlas.cz 
STŘÍBRNÝ POTOK  ‐   Slapničková Věra  ‐ www.stribrnypotok.estranky.cz 
SURYCAN  ‐   Veselá Ivana   ‐  www.cz‐pes.cz/surycan/index.htm 
ŠEDÝ  LORD  ‐   Jestřábová Vladimíra 
VLČÍ  PÍSEŇ   ‐   Vlčková Růžena   ‐  www.vlkodav.net/vlcipisen/ 
VLČÍ  SRUB  ‐   Koutecká Pavlína   ‐  http://vlcisrub.webnode.cz/ 
WIKI  MALCE  ‐  Zuzana Málková 
XALUCHA  ‐   Ing. Petr Šimčák   ‐   http://flower.jsemin.cz/ 
Z  HRUBÉHO  VRCHU  ‐  Kovaříková Marie 
Z  IRSKÝCH  MOŘÍ  ‐  Němečková Dana   ‐  www.zirskychmori.wbs.cz 
Z  JIZERSKÝCH  LESŮ  ‐   Kočová Petra  ‐  http://hudsonjustina.freepage.cz/ 
Z  KRÁLOVSTVÍ  ZVÍŘAT   ‐   Pernecká Lucie  ‐  http://zkralovstvizvirat.webnode.cz/ 
Z  LOMNICKÝCH  LESŮ  ‐  Šup Jan 
Z  NETLUCKÝCH  PASTVIN   ‐  Němečková Jana  ‐ www.znetluckychpastvin.cz 
Z  NOVÉ  VSI  NA  BRDECH  ‐  Ostermaierová Ivana 
ZELENÝ PRUH  ‐   Poulová Martina   ‐  www.irish‐wolfhound.cz/zeleny_pruh/index.html 
ZLATÁ  DOLINA  ‐  Kovářová Svatoslava   ‐  www.krizanovice.websnadno.cz 
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PROTOŽE SE BLÍŽÍ VELIKONOCE, ZDE JE NĚCO PRO DĚTI NA VYBARVOVÁNÍ.  

PS: Než se zpravodaj vytiskne, bude spíše po velikonocích. 

Tak to by bylo pro tohle číslo vše. Chtěla bych jmenovitě poděkovat všem, co mi zaslali příspěvky a nabídli pomoc. 
Takže velké díky patří p. Dagmar Holkové, p. Romaně Vrané, p. Zuzaně Málkové, p. Marii Dolákové,  

p. Ester Trčalové, p. Pavle Uzlové a Katce Šimčákové. Omlouvám se za případné chyby.  
Snad jsem Vás všechny potěšila.                  
ZA REDAKCI DITA HRABÁKOVÁ 
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PŘIHLÁŠKA KE SVODU MLADÝCH 

VĚKOVÁ HRANICE PRO SVOD 7 – 15 MĚSÍCŮ 

Místo konání ______________________ 

Datum konání _____________________ 

 

Přihlašuji svého psa/ fenu:____________ 

Plemeno: _________________________ 

Jméno včetně chovatelské stanice: _______________________________________________________ 

Číslo zápisu: ________________________________________________________________________ 

U importovaných psů původní číslo zápisu a zkratka PK: _____________________________________ 

Datum narození: _____________________________________ 

Otec: ______________________________________________________________________________ 

Matka: _____________________________________________________________________________ 

Chovatel: ___________________________________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________________ 

Majitel: _____________________________________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________________ 

Kontakt (telefon, e-mail): _______________________________________________________________ 

Členství v klubu (členské číslo): _____________________________ 

 

Souhlasím s evidencí mého jména a adresy a jejich poskytnutí případným zájemcům o plemeno. 

 

V _____________________ datum ________________________ 

Podpis majitele: _______________________________________ 

 

Přihláška se odesílá na adresu poradce chovu nejdéle 3 týdny před konáním akce. 
Platba poplatku výhradně v hotovosti v místě konání. 
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PŘIHLÁŠKA K BONITACI 

MINIMÁLNÍ VĚKOVÁ HRANICE K PŘEDVEDENÍ  
NA BONITACI 15 MĚSÍCŮ 
VĚKOVÁ HRANICE PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU: 
PES 18 MĚSÍCŮ/ FENA 24 MĚSÍCŮ 

Místo konání ______________________ 

Datum konání _____________________ 

Přihlašuji svého psa/ fenu:____________ 

Plemeno: _________________________ 

Jméno včetně chovatelské stanice: __________________________________________________________ 

Číslo zápisu: ____________________________________________________________________________ 

U importovaných psů původní číslo zápisu a zkratka PK: _________________________________________ 

Datum narození: _____________________________________ 

Otec: _________________________________________________________________________________ 

Matka: _______________________________________________________________________________ 

Svod mladých absolvován ano/ ne: _______________ 

Chovatel: _____________________________________________________________________________ 

Adresa: ______________________________________________________________________________ 

Předchozí majitel psa/feny (pokud byl jiný než chovatel): ______________________________________ 

Majitel: ______________________________________________________________________________ 

Adresa: ______________________________________________________________________________ 

Kontakt (telefon, e‐mail): ________________________________________________________________ 

Členství v klubu (členské číslo): _____________________________ 

Souhlasím s evidencí mého jména a adresy a jejich poskytnutí případným zájemcům o plemeno. 

V _____________________ datum ________________________ 

Podpis majitele: _______________________________________ 

 
Příloha = kopie rodokmenu 
Přihláška se odesílá na adresu poradce chovu nejdéle 3 týdny před konáním akce. 
Platba poplatku výhradně v hotovosti v místě konání. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpravodaj vychází výhradně pro potřeby členů WDK. 

Kopírování a další publikování jakékoliv jeho části je bez výslovného písemného souhlasu autora zakázáno. 




