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Vážení a milí členové WDK, 

Tak je tu opět další číslo zpravodaje. Dlouho jsem se rozmýšlela, co Vám na úvod napíši. Musím se přiznat, že je 
opravdu těžké uspokojit naše členy WDK, zvláště některé. Naštěstí je Vás valná většina, kteří mi napsali, nebo 
osobně řekli, že se jim zpravodaj líbil. Chtěla bych Vám všem srdečně poděkovat za Vaší podporu. Neměla jsem 
zrovna šťastné období a Vy jste mne podrželi. Moc děkuji všem, co mi s tvorbou zpravodaje pomáhají a všem, 
co mi poslali příspěvky. Bylo Vás více a konkrétní jména zveřejním na konci tohoto čísla s poděkováním. Díky 
Vám se budu snažit, i když se opět najdou nějací rýpalové a nespokojenci, ale bez toho to asi nejde. Příští číslo 
76 a 77, vyjde jako dvojčíslo, až na konci roku 2011. Přeji všem příjemné počtení.  

                                                                                                         Dita Hrabáková 
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1. KLUBOVÉ ZPRÁVY 
Zápisy z emailové komunikace výboru WDK březen – červen 2011 – jen nejdůležitější body 

Březen  ‐ Nahlášení změn na ČMKU, přípravy na KV v Náměšti nad Oslavou 18. 6. 2011                                           
                                                                                                       Vyhotovila 10. 4. 2011 Š. Doležalová 

Duben – Schválení zpravodaje č. 74, aktuální seznam členů WDK, obdržena a vyřízena formou dopisu stížnost  
p. Jiskrové na p. Švejkovou (k 2. 6. 11 neobdržel výbor WDK odpověď ani z jedné strany). Zajištění květnové 
bonitace v Otradicích, další přípravy na KV v Náměšti nad Oslavou. 

                                                                             Vyhotovila 13. 5. 2011 Š. Doležalová 
Květen – dokončovací přípravy okolo KV 18.6.2011, Plemenná kniha IW 2010, Bonitace a svod 28. 5. 2011 
v Otradicích.                                                                 Vyhotovila 10. 6. 2011  Š. Doležalová 
Červen – stejné informace jako v zápise ze schůze WDK 19. 6. 2011 

 

 

Zápis z výborové schůze WDK dne 19. 6. 2011 

Přítomni: PhDr.  E.Trčalová, B.Picmausová, R.Vlčková, D.Hrabáková, I.Veselá, Š.Doležalová 
Nepřítomna: ing. E.Janíčková (omluvena z důvodu ŘD) 
Zasedání výboru WDK  je usnášení schopné.Schůze výboru WDK byla řádně svolána a proběhla podle 
programu, který byl jednohlasně schválen na začátku zasedání výboru: 
Program:     1. Úvod, zahájení 
                      2. Zhodnocení KV 18.6.2011 
                      3. Příprava podzimní KV, coursingu a KV 2012 
                      4. Sazebník bonitací a svodů 
                      5. Národní certifikát pro plemena FCI X 
                      6. Různé 
1. Předsedkyně WDK PhDr. Ester Trčalová uvítala přítomné, zahájila zasedání výboru WDK a nechala  
odsouhlasit program jednání. 
2. KV konaná 18.6.2011 byla zhodnocena velmi dobře, v jejím průběhu nedošlo k žádnému podstatnému 
organizačnímu selhání. Obě polské rozhodčí byly spokojené jak s přípravou, organizací, tak i s vlastním 
průběhem výstavy. Z řad účastníků byla vznesena připomínka k dřívějšímu  začátku posuzování. K tomu došlo 
na základě žádosti obou rozhodčích, z důvodu ne příliš dobře se vyvíjející počasí a jelikož byla ukončena 
přejímka,nebránilo nic zahájení posuzování. Připomínka týkající se pravidel pro účast v kruhu o BOB, kde se 
prezentovali i oba CAJC – na příští klubové výstavě se bude titul BOB udělovat psovi nebo feně z konkurence 
Klubový vítěz, Nejlepší mladý a Nejlepší veterán. 
3. Pro podzimní KV jsou osloveni rozhodčí ze Švédska, kteří ale prozatím i přes opakované snahy o kontakt 
nereagovali. E. Trčalová předala mailové dopisy v Aj D. Hrabákové, aby byli rozhodčí osloveni znovu z jiné IP 
adresy. Termín čekání na jejich odpověď byl stanoven do konce června. V případě nepotvrzení jejich účasti 
budou osloveni  náhradní rozhodčí z bližších zemí, např. ze Slovenska. R.Vlčková zjistí možnosti ubytování pro 
rozhodčí, s nabídkou vhodných hotelů seznámí ostatní mailem. 
Na podzimní KV již je zajištěn sponzor  I.Veselou,  a to ACANA. 
I. Veselá zjistí podmínky pro  možná vyšetření srdce při KV Křivonoska. 
‐ Prozatím je v jednání konání coursingu WDK dne 2.10.2011. I. Veselá oslovila organizátora a seznámila ostatní 
s jeho cenovou kalkulací za zajištění  klubového poháru v coursingu tzv. na klíč. E.Trčalová osloví další možné 
organizátory, aby bylo možno nabídky porovnat a vyhodnotit. 
‐ KV konané v roce 2012 jsou stanoveny na 9.6.2012 v Náměšti nad Oslavou se zadáváním  KV a 29.9.2012       
na Zvíkově ‐ tento termín a místo budou ještě potvrzeny. 
4. V sazebníku poplatků bonitací a svodů, zveřejněném na webu WDK, jsou chyby. Některé údaje jsou v rozporu 
v bonitačním řádem zveřejněném tamtéž. Bude proto oslovena K.Šimčáková, aby doplnila sazebník o chybějící 
položku v tabulce za úkon bonitace bez svodu pro nečlena WDK v hodnotě 1 500 Kč, a dále o úpravu sazby 
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v bonitačním řádu, kde je chybně uvedena částka za tuto kombinaci 2 000 Kč. Je třeba vycházet ze  zápisu, 
kterým se naposledy upravovaly poplatky, a to schůzí ze dne 30.9.2006 v Hluboké nad Vltavou. 
5. Výbor WDK projednal  situaci kolem Národního certifikátu pro plemena FCI sk. X. chrti. E. Trčalová seznámila 
členy výboru s žádostí o obnovení Národního certifikátu pro plemena FCI X pro doložení pracovní třídy             
na klubových,národních a speciálních výstavách ČMKU. Výbor WDK souhlasí a připojuje se  k žádosti                    
o obnovení  Národního certifikátu.                                                                              Hlasování: výbor jednohlasně pro 
6. Různé: 
‐   První vydání Zpravodaje 2011 hodnoceno velmi dobře. Pro příští vydání je možnost zařazení  inzerce. Cena 
inzerce ve zpravodaji byla odsouhlasena na tyto částky: 1/4 strany 500Kč, ½ strany  1000Kč, 1A4 
2000Kč.Uzávěrka zpravodaje do 27.června.                         Hlasování: jednohlasně schváleny výše uvedené částky 
‐   E. Trčalová upozornila na situaci s překlady posudků na některých mezinárodních výstavách,  seznámila výbor 
s písemnou připomínkou M.Rudolecké na nekvalitní a mnohdy doslova nesmyslné překlady posudků do češtiny. 
Odsouhlaseno sepsání stížnosti na ČMKU ve věci  důsledného proškolování personálu ve výstavním kruhu na 
výstavách, včetně rozhodčích, a to pro neznalost pravidel při zadávání titulů v ČR, případně požadovat posudky  
v angličtině.                                                                                                     Hlasování: jednohlasně pro zaslání stížnosti 
‐  Poradkyně chovu I. Veselá  v předchozí mailové komunikaci seznámila výbor s tím, že byla upozorněna na více 
uhynulých štěňat ve vrhu K.Zelenkové. Kontaktovala proto M. Duchkovou, kontrolora vrhů, která na místě 
neshledala žádné pochybení chovatelky.  Oficiální písemná stížnost nebyla podána, majitelka krycího psa i 
chovatelka od nakrývané feny neshledaly závažné pochybení na chovu K. Zelenkové a záležitost si spolu 
vyjasnily. Osobní návštěvou R.Vlčkové u K.Zelenkové opět  nebylo na místě zjištěno jakékoli pochybení . 
‐  Pro příští klubovou výstavu platí i nadále, že členky výboru, které se podílejí na přípravě a vlastním průběhu 
klubové výstavy, nemohou samy vystavovat své psy, a to proto, aby nemohlo vzniknout podezření z možného 
předchozího kontaktu a případného  ovlivnění rozhodčích. 
Hlasování: Pro: B.Picmausová, PhDr. E.Trčalová, R.Vlčková, D.Hrabáková, Š.Doležalová.                  Proti:  I.Veselá. 
‐  E. Trčalová seznámila ostatní s tím, že byla upozorněna M. Rudoleckou na skutečnost, že ve zveřejněné 
Ročence 2010 postrádá část svých příspěvků. R. Vlčková prohlédne po návratu domů všechny doručené 
podklady od M. Rudolecké, aby zjistila stav věci a příčinu. 
Dne 19. 6. 2011 v Náměšti nad Oslavou                                               Zapsala: Šárka Doležalová              (20. 07. 2011)  
 

 
 
 

Zápis ze schůze výboru WDK konané dne 16. 7. 2011 v Praze 
Přítomni: PhDr. Ester Trčalová, Barbara Picmausová, Růžena Vlčková, Ing. Eva Janíčková, Dita Hrabáková, Ivana 
Veselá, Šárka Doležalová 
Členové dozorčí rady: Ing. Ilona Dubnová, Ing. Jan Poul 
Zasedání výboru WDK  je usnášení schopné. 
Schůze výboru WDK byla řádně svolána a proběhla podle programu, který byl jednohlasně schválen na začátku 
zasedání výboru: 
Program:  

1. Úvod, zahájení  
2. Stížnost M. Rudolecké  
3. Komunikace výboru WDK  
4. Finance klubu WDK  
5. Propozice a rozhodčí na KV WDK konanou 1.10.2011  
6. Různé 

1. Předsedkyně WDK PhDr. Ester Trčalová uvítala přítomné, zahájila zasedání výboru WDK a nechala 
odsouhlasit program jednání.  
2. Dne 1.7.2011 zaslala předsedkyně WDK doporučený dopis M. Rudolecké s omluvou za nezveřejnění části 
jejích příspěvků v Ročence 2010 a vysvětlením, že k tomuto došlo technickou chybou. Jako nápravu navrhuje 
zveřejněním chybějících příspěvků v nejbližším čísle Zpravodaje WDK. Dne  6. 7. 2011 obdržela  předsedkyně 
elektronickou poštou písemnou stížnost M. Rudolecké v této věci. M. Rudolecká zde vyjadřuje přesvědčení   
o úmyslném neuveřejnění některých příspěvků v Klubové ročence R. Vlčkovou,  a tím úmyslného poškození 
pověsti M. Rudolecké, jména její chovatelské stanice a znemožnění prezentace jejího chovu. V tomto dopisu 
M. Rudolecká požaduje znovuvytištění Ročenky 2010 v plném nákladu, skartaci původních výtisků a kromě 
dalšího odvolání paní Růženy Vlčkové z funkce. Splnění těchto podmínek požaduje do 31.7.2011. V opačném 
případě hodlá věc řešit soudní cestou. 
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Výbor WDK projednal celou záležitost s tímto závěrem: 
‐ jedinou možností, s ohledem na finanční náklady Ročenky 2010, je vytištění a rozeslání jejího dodatku 
s vysvětlením, k čemu došlo a z jakého důvodu je dodatek vydáván 
‐ odvolání R. Vlčkové není v kompetenci výboru viz. článek 12. a 2. stanov klubu WDK 
‐ předsedkyně WDK zašle M. Rudolecké dopis s výše uvedeným 
‐ jednoznačně osobní části sporu mezi M. Rudoleckou a R. Vlčkovou řešit mimo výbor WDK 
‐ pro příští vydání ročenky budou stanoveny přesné podmínky pro zasílání příspěvků tak, aby již nemohlo dojít 
k podobným technickým chybám 
Tento postup byl konzultován s přítomnými členy Dozorčí rady WDK. 
Hlasování: postup jednohlasně schválen 
3. Předsedkyně WDK formulovala  jednoznačně pravidla pro  komunikaci členů výboru tak, aby nemohlo 
docházet k dezinterpretacím vedoucím ke zbytečným sporům 
Hlasování: pravidla jednohlasně schválena  
4. Předsedkyně WDK ve spolupráci s hodpodářkou klubu seznámily výbor a členy dozorčí rady s finanční situací 
klubu. Ačkoli je v současné době stav financí velmi dobrý, je skutečností, že výdaje převyšují příjmy. Z tohoto 
důvodu je třeba včas hledat úsporná opatření a ekonomicky výhodnější řešení. 
Návrh:  poslední dvě plánovaná čísla klubového zpravodaje budou spojena do tzv. dvojčísla (ušetření nákladů 
na tisk i poštovné).  Konzultováno s dozorčí radou. 
Hlasování: jednohlasně schváleno  
5. Propozice na KV konanou dne 1. 10. 2011 budou zveřejněny do konce července, uzávěrka přihlášek byla 
stanovena na 5. 9. 2011, stanoveny výstavní poplatky za 1. psa 700 Kč, 2. pes 600 Kč, soutěže a dorost 200 Kč. 
Hlasování: jednohlasně schváleno 
a)      Návrh soutěží na KV konanou dne 1. 10. 2011: 
pár psů ‐ jednohlasně schváleno 
chovatelská skupina – neschváleno: (pro I. Veselá, proti E. Trčalová, B. Picmausová, R. Vlčková, E. Janíčková, 
Š. Doležalová, zdržela se D. Hrabáková) 
nejlepší senior (6‐8 let) ‐ jednohlasně schváleno 
nejlepší hlava pes + fena – schváleno: (pro E. Trčalová, B. Picmausová, R. Vlčková, D. Hrabáková, E. Janíčková, 
Š. Doležalová, proti I. Veselá) 
b)      Rozhodčí ze Švédska potvrdily e‐mailovou poštou svou účast na podzimní KV. V rámci urychlení je nyní 
třeba je kontaktovat telefonicky – zajistí I. Veselá, která zároveň zajistí  dva překladatele pro KV. Posudky budou 
zapisovány v angličtině. 
Hlasování:  Jednohlasně schváleno.  
6. Různé:  
a)      Debata o coursingu WDK, původně plánovaném na víkend spolu s KV. Nevhodnost  termínu, neboť ve 
stejném víkendu se budou konat jiné velké kynologické akce. Návrh: ponechat na jaro 2012. B. Picmausová 
pověřena zjistit uzávěrku coursingového kalendáře a vytvořit anketu o konání coursingu na rok 2012. 
Hlasování: Jednohlasně schváleno. 
b)      Rozhodčí na jarní KV WDK 2012 paní McBryde prozatím nereagovala na dopis zaslaný předsedkyní WDK. 
Termín čekání na potvrzení její účasti na KV je stanoven do 23. 7. 2011. V případě nepotvrzení účasti navržen 
náhradní rozhodčí pan J. Rössner z Německa. 
Hlasování: Jednohlasně schváleno. 
c)       I. Veselá informovala výbor o možnosti nového webmastra, člena klubu. 
d)      Poradce chovu prověřil vydávání PP na plemenné knize ČMKU. Spolupráce probíhá v pořádku. 
e)      Požadavek PhDr. E. Trčalové na vypracování zápisů ze schůzí do 14 dnů. 
f)       Debata ohledně poměrně malé účasti členů WDK na pořádaných přednáškách. Návrh ankety na téma: 
Máte zájem o přednášky? 
Hlasování: Jednohlasně schváleno. 
g)      Návrh na zrušení členství panu Robertu Chrištofovi za nezaplacení plné částky členského příspěvku, a to i 
přes písemné upozornění, a navrácení dosud zaplacené částky. 
Hlasování: Jednohlasně schváleno. 
h)      Komunikaci  s D. Holkovou ohledně přednášky na letním setkání WDK přebírá B. Picmausová. Výbor není 
schopen zajistit přednášku ve všední den, pořádání  přednášky zajistí sama D. Holková. 
Hlasování: Jednohlasně schváleno. 
ch) Návrh dozorčí rady na termín kontroly hospodaření, předběžně stanoveno na  10. ‐ 11. 9. 2011,  termín 
může být upřesněn.                                                                                                Autor: Šárka Doležalová (30. 07. 2011)  
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2. VÝSTAVY 

 
ZHODNOCENÍ KV V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU 18.6.2011 

 
Velkou radost mi udělalo pozvání posuzovat Vaši prestižní klubovou výstavu v Náměšti nad Oslavou. Ze svých 
dřívějších zkušeností posuzování u Vás jsem očekávala vysokou kvalitu IW. A větší kvalitu‐obecně u fen, ale to 
se však nepotvrdilo. Psi na této výstavě často předčili kvalitu fen. Velmi pozitivně bych chtěla vyzdvihnout 
stabilní a vyrovnanou povahu vašich vlkodavů!!! Organizace byla prostě bezchybná a cen všem vítězům 
spousta!!! Ještě jednou Vám všem děkuji za možnost účastnit se takového příjemného víkendu nezaujatým 
pohledem na plemeno IW ve Vaší zemi.  
                                                                                        Wieslawa Misterka‐Kluska 
 
Již mnoho let mě udivuje, že v tak malé zemi, jako je Česká republika (ve srovnání s Polskem), se každým rokem 
rodí tolik Irských vlkodavů…Toto úžasné množství psů se pak prolíná na všech výstavách psů a jejich kvalita je 
každým rokem kvalitnější a lepší. O to větší ctí bylo pro mě posoudit s poměrně malými zkušenostmi                    
a odbornými znalostmi v chovu IW a přijmout pozvání na Vaši velkou každoroční Klubovou výstavu IW WDK. 
Pozvání jsem samozřejmě přijala s nadšením, ale i se strachem splnit tento náročný úkol. Koneckonců Klubová 
výstava v Náměšti nad Oslavou je známá pro svou možnost udělat jednu „HVĚZDU“ ze všech IW                            
z vystavovaných psů i fen!! A ani tentokrát jsme nebyli zklamáni z výběru. 
Hrad v Náměšti nad Oslavou je okouzlující komplex budov s krásným zámeckým parkem a zahradami okolo, 
které jsou ideálním místem pro uspořádání klubové výstavy. Jsem proto velmi ráda, že na tak krásném místě 
jsem mohla obdivovat toto krásné chrtí plemeno, kterým je právě Irský vlkodav. 
Hrad v předvečer výstavy….výborná večeře s organizátory výstavy…čekání na zítřejší výstavu…nervozita, ale 
příjemná. Sobota ráno. Naštěstí, i přes nepříznivou předpověď, počasí nezklamalo a bylo téměř dokonalé: ani 
horko, ani zima, a co je nejdůležitější: nepršelo!!! Ráno, ještě před 9 hodinou bylo kolem výstavního kruhu bylo 
vše nachystané a připravené do poslední drobnosti, krásný a velký výstavní kruh, pokrytý zelení a velké stoly 
pro rozhodčí, ceny i sekretariát. Blízkost starého, krásně udržovaného hradu a klima vytvořilo atmosféru 
starých časů. Moje pozornost se však zaměřuje především na posuzování a nemohu se dočkat, až do kruhu 
vstoupí první pes. Posuzování začíná vstupem 7mi měsíčního mladého psa Apollo Atagon. Ještě velmi mladý, 
ale dobře stavěný a pohybující se velmi dobře, takže nadějný do budoucna, bez váhání jsem mu přiznala VN1. 
Další třídy už byly mnohem početnější. Ve třídě mladých jsem do užšího výběru vybrala 6 psů, z nichž 4              
si zasloužili výborný posudek. Dva z nich jasně postoupili a tak nakonec vyhrál lépe se pohybující a vyvinutější 
Quentin Surycan. Druhý je stejně krásný představitel plemene Mauro Paluduz, kterého jsem již nedávno viděla 
v polském Leszně. Mezitřída se skládá ze 4 psů a vítězem se stává Lyman Aarkas –Eden, zdaleka nejlepší pes se 
záběrem v pohybu, ideálních proporcí a silného hrudníku. Konečně přišel čas na většinovou část psů výstavy‐ 
otevřenou třídu. Často zde bývá vítěz celého plemene, jako tomu bylo i dnes. Ve finále spolu v této třídě běželo 
už jen 7 nejlepších psů, ale již od začátku mi padl do oka pes Dunham Caen Morhen, který získal zaslouženě 
nejen vítěze třídy, ale také nejlepšího představitele plemene ‐ BOB. Toto byl také mezi všemi zástupci tohoto 
plemene pes, o kterém mohu jako rozhodčí říct, že je pes s velkým potenciálem, nejen dokonalou úpravou, 
přípravou a profesionálním předvedením, ale hlavně díky velmi přiměřenému vzhledu exteriéru, což se objevilo     
v neobvykle hladkém a efektivním pohybu, nemluvě o perfektním nůžkovém skusu, tmavém oku, dobře 
skládaným a postaveným uším, dlouhým, silným, ale elegantním krkem, správným úhlením končetin, 
prostorným hrudníkem s dlouhým, dobře neseným ocasem. Po tak velké a obsazené třídě přišla třída pracovní. 
Hezký pes, velmi dobře prezentovaný, ale bez zadání titulu, protože se lišil od předchozích vítězů tříd. Je čas     
na třídu vítězů, kde se představilo 5 jedinců, z nichž jen 1 nebyl s vynikajícími předpoklady, díky své povaze. Pes, 
který si vyběhal čestné 4. místo ‐ Holmes Surycan, se od ostatních lišil výrazně výškou, která byla sice nižší 
(kratší končetiny), ale svou jinak kompaktní a velmi silnou stavbou těla s lehkostí v pohybu a vyznačující             
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se úžasnou přátelskou povahou, přičemž již 6,5 letý, mě zcela dostal. Psi, v ocenění 1. – 3. místo v této třídě byli 
neuvěřitelně vyrovnaní a nebylo snadné je posuzovat a vybrat nejlepšího. Nakonec jsem zadala tento titul CAC 
psu Druid Flintstone, velmi mohutnému psu s krásným pohybem. On a Dunham Caen Morhen jasně vystupovali 
a bojovali nakonec o vítězství na této klubové výstavě. Žádný veterán ‐ pes nakonec nedorazil, ale ve třídě 
čestné ‐ zde excelent by si jistě bezkonkurenčně vysloužil titul Nejkrásnější Veterán klubové výstavy pes 
Greystone the Bequest of Celtic. I přes jeho pokročilý věk skoro 7,5 let, je to stále pes ve vynikající kondici          
a kvalitě a ačkoliv již postrádá svěžest mladých šampionů, jeho lehkost v pohybu, jeho krásné a harmonicky 
stavěné tělo a ušlechtilá samčí hlava může ještě stále konkurovat šampionům o dost mladším!!  
Obecně platí, že rozhodčí hodnotí lépe feny, protože jsou lepších kvalit, zde však psi předčili feny. Bohužel i zde 
na této výstavě jsou u některých jedinců problémy se skusem a slabou čelistí. Mile mě překvapilo, že všichni 
Vaši psi byli dobře udržovaní v optimálním stavu a vyvážených postav. Po posouzení všech tříd přišel čas zvolit 
vítěze výstavy a také chovatelské soutěže. Organizátoři nám navrhli, abychom tyto soutěže posoudily společně 
s kolegyní Wieslawou Kluskou‐Misterkou. Bála jsem se, že to bude velmi obtížné, neboť jsme nikdy neměly 
příležitost společně posuzovat, ale naštěstí se mé obavy ukázaly jako neopodstatněné, neboť ve všech třídách 
jsme byly velmi zajedno. Tuto dávku psích zkušeností jsme musely ještě rozebrat na bohaté společné večeři        
a druhý den se vrátily do svých domovů spokojené s prožitým víkendem. Tak skončil můj víkend plný vzrušení        
v Náměšti nad Oslavou a to také díky nádhernému památnému místu, plného krásných psů, perfektní 
organizací a výbornou spoluprací s organizátory. Doufám, že se k Vám opět vrátím, nejen jako rozhodčí, ale        
i jako vystavovatel IW.                                                                                                                          

    Hanna Wozna‐Gil 
 

Autor: Ivana Veselá (18. 07. 2011)  

 
PROPOZICE Klubová výstava WDK  se zadáváním titulu KV  1.10.2011 Křivonoska  
Rozhodčí: 
Elisabeth Janzon CHS Wolf Tone (Švédsko) – psi 
Anette Edlander CHS Pre‐Eminence´s(Švédsko) – feny (rozdělení posuzování dle pohlaví může být ještě změněno) 
Program: 
8.00    ‐         9.20 přejímka psů 
9.20    ‐ 9.30 slavnostní zahájení  
9.30    ‐ 14.00 posuzování jednotlivých tříd 
14.00  ‐ 15.00 soutěže 
Výstavní třídy: 
Puppy    4 – 6 měsíců Dorostu     6 – 9 měsíců 
Mladých 9 – 18 měsíců Mezitřída 15 – 24 měsíců 
Otevřená od 15 měsíců 
Pracovní od 15 měsíců (nutno doložit fotokopii tzv. malého certifikátu) 
Vítězů od 15 měsíců (CH,ICH, Nár. vítěz, Vítěz spec. výstavy, Klub. vítěz) 
Veteránů od 8  let 
Excellent (KV WDK) šampióni WDK, interšampióni (nutno doložit fotokopii certifikátu) 
Rozhodující pro zařazení do třídy je datum  narození  psa v den konání výstavy. 
Soutěže:  
Nejkrásnější pár psů – pes a fena, kteří byli posouzeni na výstavě (oba jedinci nemusí být v majetku jedné osoby) 

Nejlepší senior pes –  věk 6‐8 let, nemusí být na výstavě posouzen 
Nejlepší senior fena – věk 6‐8 let, nemusí být na výstavě posouzena  
Nejkrásnější hlava pes ‐ do této soutěže jsou psi nominováni rozhodčím 
Nejkrásnější hlava fena – do této soutěže jsou feny nominovány rozhodčím 
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 
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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 v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a vítězů 

Klubový vítěz pes a fena z konkurence CAC 

Nejlepší junior pes nebo fena z konkurence CAJC 

Nejlepší veterán pes nebo fena z konkurence V1 třídy veteránů 

BOB uděluje se nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence KV, Nejlepší junior, Nejlepší veterán 

Zadávání titulů není nárokové. 
Výstavní poplatky: Uzávěrka přihlášek  5. 9. 2011 ‐ rozhoduje datum podání (po tomto termínu nebudou přihlášky 

akceptovány). 

První pes 700,‐ Kč 
Druhý a další pes 600,‐ Kč 
Štěňata, dorost, soutěže 200,‐ 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 (přijetí bude potvrzeno)          Barbara712@seznam.cz 
Platba:  Složenkou typu A  nebo platbou  na  účet 
Adresa majitele účtu:  WDK Eva Janíčková, Březí 114, 251 01  Říčany 
Číslo účtu: 86‐3525550287/0100 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ3801 0000 0086 3525 502 87 
Variabilní symbol: 88 (uvádějte vždy) 
Specifický symbol: členské číslo (platí pro členy WDK) 
Do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení majitele psa 
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. 
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, 
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Hodnocení: 
výborný excellent modrá stužka 
velmi dobrý very good červená stužka 
dobrý good zelená stužka 
dostatečný sufficient fialová stužka 
diskvalifikován insufficient ‐‐‐ 
neposouzen not  adviset ‐‐‐ 
velmi nadějný very promising žlutá stužka 
nadějný promising bílá stužka 

 
 

VÝSLEDKY Z VÝSTAV 
9. 4. 2011 ‐ NVP OSTRAVA ‐ (Rozhodčí Věra Sosnová) 

Psi: 
Coshgrah Lucan Savinika Daniel Matušek Tř. dorostu     VN1 
Quentin Surycan                                 Alena Javorská             Tř. mladých            V1 CAJC 
WR Imperium Manowar      Tereza Horáková   Tř. otevřená        V1 CAC 
Barbarian Lancelot Savinika Tereza Horáková   Tř. vítězů                  V1, CAC, NV, BOB 
    

Feny: 
Awika Atagon P. a K. Šimčákovi          Tř. štěňat                 VN1 
Cana Catherine Savinika                     Kateřina Sedláčková    Tř. dorostu               VN1 
Rapsberry Legenda Belfast‐Midas    Dagmar Mikulová         Tř. Mladých              V1 
Mauritia Aghamora                      Pavel Sukeník                Mezitřída V1, CAC 
Breya Grian Dar Amhantar           Daniela Mrázová           Tř. otevřená              V1, CAC, NV 
Bewitching Tara Savinika            Šárka Tranová                Tř. Vítězů                   V1, CAC 
 

10. 4. 2011  ‐  NVP ZABRZE (PL) – (Rozhodčí Janina Staniszewska PL) 
Psi: 
Phoenix Surycan   Jarmila Zralá                 Tř. mladých       V1, CAJC, vítěz ml., BOB, BIG4 
Artaban Cirapet                   Ingrid Chalásová      Tř. šampionů         V1, CWC  
Feny: 
Mauritia Aghamora            Pavel Sukeník                Mezitřída               V1 
 

23. 4. 2011  ‐  MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE ‐ (Rozhodčí Guniš Miroslav SK) 
Psi: 
Gucci Moonvillage             Dubnová Ilona              Tř. mladých            V1 CAJC BOJ 
Ezop Moonvillage                     Katolická Jaroslava       Tř. Otevřená          V1 CAC 
Nigel Surycan                             Hájková Ivana                Tř. Vítězů               V1 CAC CACIB 
Feny: 
Quida Surycan                           Hájková Ivana               Tř. mladých            V1 CAJC 
Brigid Balfama                           Rudolecká Michaela    Mezitřída               V1 CAC 
Dechtire Really Irish                Berésová Edita              Tř. Otevřená          V1 CAC CACIB BOB 

 
24. 4. 2011  ‐  KV KCHCH ČESKÉ BUDĚJOVICE ‐  (Rozhodčí Tatjana Urek SLO) 

Psi: 
Mohykán Paluduz                  Uzlová Pavlína              Tř. mladých              V1 CAJC  
Nigel Surycan                          Hájková Ivana              Tř. vítězů                   V1 CAC BOB BIG2 
Feny: 
Quida Surycan                       Hájková Ivana              Tř. mladých              V1 CAJC 
Ophelia Surycan                        Hájková Ivana               Mezitřída                  V1 CAC 
Phoebe Irmidu                            Honzlová Věra             Tř. otevřená              V1 CAC 
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30. 4. 2011  ‐  MVP OPOLE PL ‐  (Rozhodčí Andrzej Kazmierski PL) 
Psi: 
Phoenix Surycan                    Jarmila Zralá                  Tř. mladých              V1, CAJC 
Policeman Celtic Alanda            Karol Skowronek          Mezitřída                  V1, CWC, CACIB, BOB 
Feny: 
Barad z Wichrowego Czuba    Gregorz Rzezniczak      Tř. mladých               V1, CAJC, Nejlepší junior  
Ailis  Curran Sheela‐Na‐Gig     Petra Bohušková          Mezitřída                   V1, CWC 
Lara  Surycan                          Ivana Veselá                  Tř. otevřená               V1  
Olimpia Celtic Alanda              Karol Skowronek          Tř. šampionů             V1, CWC, CACIB 

 
1. 5. 2011  ‐  CVP BANSKÁ BYSTRICA SR ‐  (Rozhodčí Michaela Pavlásková SR) 

Psi: 
Mauro Paluduz                         Trčalová Ester                 Tř. mladých                V1 CAJC 
E´Porthos Fany Libami             Duša Anton                     Mezitřída                    V1 CAC 
Blow Magnificient Savinika      Matajová Iveta               Tř. otevřená               V1 CAC 
Feny: 
Gilara Von Der Saalmühle       Gräczer Ivana                  Tř. mladých                V1 CAJC 
Happy Harmony Roan Inish     Tomašovičová Petra       Mezitřída                    V1 CAC 
Gussie Aarkas‐Eden                  Matajová Iveta                Tř. Otevřená               V1 CAC 
Absolut Roan Inish Tullamore good stuff   Tomašovičová Petra  Tř. šampionů          V1 CAC BOB 

 
13. 5. 2011  ‐  SVCH BRATISLAVA  SR  ‐  (Rozhodčí Oliviera Rui PT) 

Psi: 
Arsalan Nezop                              Škvarilová Veronika         Tř. štěňat                VN1 
Express Yourself Really Irish     Pelzerová Jana                  Tř. Mladých            V1 CAJC VŠVM 
Prescott Irmidu                            Vopalecká Barbara          Tř. otevřená           V1 CAC VSV 
Blackshadow Irwanett                Konečná Jitka                    Tř. Šampionů         V1 CAC 
Artaban Cirapet                           Chalásová Ingrid            Tř. čestná               V1 
Feny: 
Gilara Von Der Saalmühle         Gräczer Ivana                  Tř. Mladých            V1 CAJC VŠVM 
Ailis Curran Sheela‐Na‐Gig        Bohušková Petra           Mezitřída                V1 CAC 
Evita Moonvillage                      Dragúňová Janka             Tř. otevřená           V1 CAC 
Absolut Roan Inish Tullamore Good Stuff    Tomašovičová Petra  Tř. šampionů         V1 CAC VŠV BOB BIS 
 

14. 5. 2011  ‐  MVP BRATISLAVA SR NOMINACE NA CRUFT´S 2012  ‐  (Rozhodčí Vlastislav Vojtek SR) 
Psi: 
Einer Wie Keiner vom Vesperkreuz Wolf Sandra                        Tř. Šampionů          V1 CAC CACIB 
Feny: 
Arteris Lux Essenia                    Hyžová K.                              Tř. Dorostu             VN1 
Cana Catherine Savinika    Sedláčková Kateřina  Tř. mladých   V1 CAJC Nejl. ml.  
                                                                                                                                              jedinec, nom. na Cruft´s 2012 
Ailis Curran Sheela‐Na‐Gig         Bohušková Petra               Mezitřída                V1 CAC resCACIB 
Ash Tree Estate Tullamore Good Stuff         Joklová Ivana                       Tř. otevřená                         V1 CAC  
Absolut Roan Inish Tullamore Good Stuff    Tomašovičová Petra    Tř. šampionů          V1 CAC CACIB BOB 
 

14. 5. 2011  ‐  MVP PRAHA  ‐  (Rozhodčí Javier Sanchez E) 
Psi: 
Mauro Paluduz                          Trčalová Ester                 Tř. Mladých            V1 CAJC 
Ardan Golden Siberia                    Slabá Alena                     Mezitřída                V1 CAC 
Newton Olivius Surycan            Pospíšilová Kamila          Tř. Otevřená          V1 CAC 
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Druid Flintstone                             Škarytka Ladislav             Tř. šampionů         V1 CAC CACIB 
Feny: 
Wallerie Od Švejka Josefa            Zápotocká Jana                Tř. dorostu             VN1 
Quida Surycan                               Hájková Ivana                  Tř. mladých            V1 CAJC NEJLEPŠÍ MLADÝ 

Ophelia Surycan                             Hájková Ivana                  Mezitřída                V1 CAC res. CACIB 
Sapwood´s One of a Kind           Machatová Kristýna        Tř. Otevřená           V1 CAC 
Esprit Moonvillage                       Doležalovi                         Tř. šampionů          V1 CAC CACIB BOB 

 
15. 5. 2011  ‐ MVP BRATISLAVA SR  ‐ ( Rozhodčí Tatjana Urek SLO) 

Psi: 
Mauro Paluduz                             Trčalová Ester                    Tř. mladých             V1 CAJC 
Bruno Matusalem                      Krajčovič Ľubomír            Tř. Otevřená            V1 CAC 
Nigel Surycan                                Hájková Ivana                   Tř. vítězů                  V1 CAC CACIB 
Feny: 
Awika Atagon                             Šimčáková Kateřina        Tř. Dorostu               VN1 
Quida Surycan                             Hájková Ivana                  Tř. mladých              V1 CAJC 
Ophelia Surycan                           Hájková Ivana                  Mezitřída                  V1 CAC res. CACIB 
Ash Tree Estate Tullamore Good Stuff    Joklová Ivana                    Tř. Otevřená             V1 CAC 
Absolut Roan Inish Tullamore Good Stuff  Tomašovičová Petra        Tř. šampionů            V1 CAC CACIB BOB 

 
21. 5. 2011  ‐  MVP MARIENBERG D – (Rozhodčí Fr. Phyllis Poduschka‐Aigner A) 

Psi: 
Admiral Fritz vom Märchenmond Köchling                    Tř. Mladých     V1 JgdCAC VDH Sieger  
                                                                                                           Marienberg 
Glor na Gael Robin                        Birgit Ahnert                Mezitřída         V1 CAC VDH 
Full Metal Jacket von der Schmalbach   C. Chigner                    Tř. Otevřená     V1 CAC VDH 
Feny: 
Gracia Enya von der Schmalbach   Adam                            Tř. Mladých     V1 JCAC JVDH 
Easy von der Schmalbach           C. Chigner                    Tř. Otevřená    V1 CAC VDH BOB 
 

22. 5. 2011  ‐  MVP MARIENBERG D  ‐  (Rozhodčí Hr. Levente Miklós HU) 
Psi: 
Gunnery Sergant von der Schmalbach   Kerstin Hoffman      Tř. Mladých   V1 JCAC JVDH  
            Jugendsieger Erzgebirge 
Xander vom Alpetal                    Kuhless                       Mezitřída      V1 CAC VDH BOB  

Sieger Erzgebirge 
Full Metal Jacket von der Schmalbach    C. Chigner                 Tř. Otevřená     V1 CAC VDH 
Feny: 
Tina di Talao                        Kuhless       Tř. Veteránů       1. Platz, VetCAC,  

      VetVDH, Veteranensiegerin Erzgebirge 
Azubi Flo vom Märchenmond  Kuhless                               Tř. Mladých     V1, JgdCAC, JgdVDH  

Siegerin Erzgebirge 
Easy von der Schmalbach         Kuhless                             Tř. Otevřená          V1 CAC VDH 

  
21. 5. 2011  ‐  NVP LITOMĚŘICE  ‐ (Rozhodčí Miroslav Guniš SK) 

Psi: 
Fabio z Netluckých pastvin        Sedlmajer Jaroslav          Tř. mladých        V1 CAJC 
Odax Stříbrný potok                         Kleiner Miloš                   Mezitřída            V1 CAC 
Brian Beathan Irwanett                   Rysová Irena                    Tř. otevřená       V1 CAC 
Nigel Surycan                                      Hájková Ivana                 Tř. vítězů             V1 CAC NV 
Feny: 
Quida Surycan                              Hájková Ivana                  Tř. mladých        V1 CAJC BOJ 
Brigid Balfama                              Rudolecká Michaela       Mezitřída            V1 CAC 
Daughter of Caen Morhen         Vraná Romana                 Tř. otevřená       V1 CAC NV BOB 
Bright Eyes Waverine                     Kerem Kristin                    Tř. Pracovní        V1 CAC 
Astorie z Petříkovských lesů      Věžník Josef                      Tř. vítězů            V1 CAC 
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22. 5. 2011  ‐   MVP LITOMĚŘICE  ‐  (Dr. Roberto Schill RO) 
Psi: 
Mauro Paluduz                           Trčalová Ester                 Tř. mladých               V1 CAJC 
Porsche Stříbrný potok             Zoul Václav                      Mezitřída                   V1 CAC 
Nigel Surycan                             Hájková Ivana                 Tř. šampionů             V1 CAC CACIB BOB BIG1 
Feny: 
Wallerie Od Švejka Josefa       Zápotocká Jana              Tř. dorostu                 VN1 
Quida Surycan                           Hájková Ivana                 Tř. mladých               V1 CAJC BOJ 
Ophelia Surycan                         Hájková Ivana                 Mezitřída                   V1 CAC CACIB 
Abigail Aimi Z Hradu Enína       Panochová Jana             Tř. Otevřená              V1 CAC 
Nena Surycan                            Veselá Ivana          Tř. šampionů             V1 CAC ResCACIB 
 

29. 5. 2011  ‐  NVP NOWA RUDA PL  ‐  (Rozhodčí Tomasz Kuszyk PL) 
Psi: 
Mauro Paluduz                        Trčalová Ester                Tř. Mladých                V1,CAJC, vítěz mladých  
Feny: 
Lefay  Šedý lord                         Volfová Zdenka              Tř. Mladých                V1, CAJC  
Mauritia Aghamora                  Sukeník Pavel                  Mezitřída                    V1,CWC  
Nena Surycan                      Veselá Ivana   Tř. Šampionů  V1,CWC, nejl. fena , BOB, res. BIG 
 

2. 6. 2011  ‐  Open Show Polleur B  ‐  (Rozhodčí Frau Lochs‐Romans NL) 
Psi: 
Xander vom Alpetal               Kuhless                   Mezitřída                  V1 Bester Rüde 
Feny: 
Aoibheann of Mag Mor                 K. Störmer              Tř. puppy                  vvsp1 Bestes Baby 
Abigael vom Alpetal                         Berse                       Tř. dorostu               vvsp1 
Heavens Joy of Kirld Ground Castle  M. Daubenfeld      Tř. mladých               V1 Beste Hündin BOB 
 

3. 6. 2011  ‐  NVP SENEC  SR  ‐  (Rozhodčí L. Fintorová SR) 
Psi: 
Phoenix Surycan                      Zralá Jarmila                Tř. mladých                V1 CAJC 
Feny: 
Cana Catherine Savinika             Sedláčková Kateřina   Tř. mladých                V1 CAJC 
Evita Moonvillage                         Dragúňová Janka         Tř. otevřená               V1 CAC 
Absolut Roan Inish Tullamore Good Stuff    Tomašovičová Petra    Tř. vítězů                    V1 CAC BOB 

 
4. 6. 2011  ‐  GRAND PRIX SLOVAKIA SR  ‐  (Rozhodčí András Korózs H) 

Psi: 
Fredy z Netluckých pastvin       Klimentová Katarína    Tř. mladých       V1, CAJC, Grand Prix  

   Slovakia Junior Winner 2011 
Iberion Stříbrný potok               Stutzová Monika          Tř. otevřená      V1, CAC, res.CACIB 
Albion ze Zlína                                   Sukeník Pavel               Tř. šampionů     V1, CAC, CACIB, Grand  

         Prix Slovakia Winner 2011 
Feny: 
Cana Catherine Savinika               Sedláčková Kateřina   Tř. mladých        V1, CAJC, Grand Prix  

Slovakia, Junior Winner, 2011, JuniorBOB 
Adella Anam Chara                          Albrechtová Erika        Mezitřída            V1, CAC 
Absolute Roan Inish Tullamore Good Stuff Tomašovičová Petra   Tř. otevřená        V1, CAC, CACIB, Grand  

Prix Slovakia Winner 2011, BOB 
 
 5.6.2011  ‐  MVP LESZNO PL  ‐  (Rozhodčí Maria Zasada) 
Psi: 
Mauro Paluduz                                    PhDr. Ester Trčalová           Tř. mladých                         V1, CAJC, nejlepší mladý  
Beren z Wichrowego Czuba              Hanna Wozna‐Gil                Mezitřída                             V1, CWC, CACIB 
Feny:  
Bronach Balfama                                Michaela Rudolecká            Mezitřída                            V1, CWC, Res.CACIB 
Geisha Festina                                     Hanna Wozna‐Gil                Tř. šampionů                      V1, CWC, CACIB, BOB 
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5. 6. 2011  ‐  NVP KLATOVY  ‐  (Rozhodčí Gerard Jipping NL)  
Psi: 
Quillan Irmidu                         Duchková Mirka              Tř. mladých            V1, CAJC 
Lyman Aarkas Eden                        Koubová Eva                   Mezitřída                V1, CAC 
Jack Daniels Paluduz                      Trtek Tomáš                   Tř. otevřená           V1, CAC 
Knight Tristan Šedý Lord            Fišer Marek                     Tř. vítězů                V1, CAC, NV 
Feny: 
Aurora De Never Matajov Raj       Matajová Iveta               Tř. štěňat                VN1 
Wallerie od Švejka Josefa            Zápotocká Jana              Tř. dorostu             VN1 
Debby Czech Valley                        Benediktová Petra          Tř. mladých                    V1, CAJC, BOJ, 3. junior BIG                                 
Liliana Paluduz                               Uzlová Pavlína                   Mezitřída                V1,CAC, NV, BOB, 3. BIG 
One Of A Kind Sapwood´s       Machatová Kristýna         Tř. otevřená           V1, CAC 
 

5. 6. 2011  ‐  DERBY WINNER SHOW NITRA SR  ‐  (Rozhodčí Lizbeth Mach CH) 
Psi: 
Fredy z Netluckých pastvin          Klimentová Katarína Mgr.  Tř. mladých         V1, CAJC, DW 
Einer Wie Keiner Vom Vesperkreuz   Wolf‐Novotny Sandra      Tř. šampionů       V1, CAC, CACIB 
Feny: 
Ch. Absolut Roan Inish Tullamore Good Stuff   Tomašovičová Petra      Tř. otevřená        V1, CAC, CACIB, BOB 
 

12. 6. 2011  ‐  KV BÖLSBERG (D)  ‐  (Rozhodčí Frederick Maison F) 
Grey guardians Crossfire                        P           Tanja + Bernd Thelen            EX1 JCAC JVDH JugensClubSieger 2011 
EurodogJW. Neuschwanstein IW&D's Ginger Girl      F    Magdalena Teleki‐Zahoran              BOB EX1 CAC VDH BIS       
                                                                                                                                                           JugendClubSiegerin 2011   
CH Gaeltarra Eireman the Grand Wazoo                    P        Jansen                                         EX1 CAC ClubSieger 2011 
Inishmaan Camilla                                                          F        J/M.Müller                      EX1 CAC VDH ClubSiegerin 2011 
 

 
Neuschwanstein IW&D's Ginger Girl 

 
18.6.2011  ‐  KV  WDK bez KV NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – (R. Hania Wozna – Gil, Wieslava Mysterka – Kluska PL) 
Psi: 
Apollo Atagon                      Vojta Karel                           Tř. dorostu           VN1 Primus minor 
Quentin Surycan                    Javorská Alena                     Tř. mladých          V1 CAJC  
Mauro Paluduz                       PhDr. Trčalová Ester           Tř. mladých  V2 
 Quillan Irmidu                       Duchková Mirka                   Tř. mladých          V3  
Akim od Salvátorky               Vágnerová Andrea               Tř. mladých          V4  
Cormac Balfama    Jirmanová Daniela   Tř. mladých VD 
Phoenix Surycan     Zralá Jarmila    Tř. mladých  VD  
Diamond Matusalem   PhDr. Gronychová Marie   Tř. mladých nepřítomen  
Lyman Aarkas‐Eden  Koubová Eva    Mezitřída  V1 CAC  
JCH Xander vom Alpetal  Kuhless Jürgen a Melitta   Mezitřída  V2 ResCAC  
Baxter od Rychlebských hor   Krytinář Marek    Mezitřída  V3 
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Balan Balfama    Píro M., Poláková P.   Mezitřída  VD4 
Dunham Caen Morhen  Vocetková Veronika   Tř. otevřená  V1 CAC BOB  
Dublin Flintstone   Veselý Robert    Tř. otevřená  V2 ResCAC  
Onyx Celtic Alanda   Puškáč Jaromír    Tř. otevřená  V3 
Nemo Surycan    Javorská Alena    Tř. otevřená  V4  
Asscan Pikazel    Machala Vlastimil   Tř. otevřená  V  
Ezop Moonvillage   Katolická Jaroslava   Tř. otevřená  V  
Newton Olivius Surycan   Pospíšilová Kamila   Tř. otevřená  V, 2. Nejkrásnější pár    
                                                                                                                                                             s Nenou Surycan  
Brian Beathan Irwanett   Rysová Irena    Tř. otevřená  VD, 4. Nejkrásnější pár   

s Mai Šedý lord  
Iberion Stříbrný potok   Stutzová Monika    Tř. otevřená  VD 
Paddy Bedřiška    Vojtová Marcela    Tř. otevřená  VD  
Basco Maxmar    Doláková Marie    Tř. otevřená  nepřítomen  
Cerberus Flintstone   Kovářová Svatoslava   Tř. otevřená  nepřítomen 
CH Druid Flintstone   Škarytka Ladislav   Tř. vítězů  V1 CAC, 3. Nejkrásnější  
                                                                                                                                                            pár s Darkness Flintstone  

Groovy Gigolo Fionmaë   Štrbíková Veronika   Tř. vítězů  V2 ResCAC 
CH Nigel Surycan    Hájková Ivana    Tř. vítězů  V3 1.Nejkrásnější pár      

s Ophelií Surycan  
CH Holmes Surycan   Puškáč Jaromír    Tř. vítězů  V4 
Albion za Zlína     Sukeník Pavel    Tř. vítězů  V  
ICH Greystone the Bequest of Celtic   Veselá Ivana    Tř. excellent  V1 1. Nejlepší chovný  
                                                                                                                                                             pes a jeho potomstvo  
Blackshadow Irwanett    Konečná+Sedláková   Tř. excellent  V2  
CH Aronne Czech Valley   Pokorná Eva    Tř. excellent  nepřítomen 
Red Rose Knight z Irských moří   PhDr. Gronychová Marie   Tř. veteránů  nepřítomen  
 

 
Dunham Cean Morhen BOB 

Feny: 
Daraia Ewa‐Dar    Polášková Martina   Tř. dorostu  VN1 Primus minor 
Awika Atagon   Ing. Šimčák Petr a Kateřina  Tř. dorostu  VN2 
Qaella Irmidu    Machatová Kristýna   Tř. mladých  V1 CAJC  
Cana Catherine Savinika  Sedláčková Kateřina   Tř. mladých  V2 
Questa Surycan   Burešová Marcela   Tř. mladých  V3  
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Page Surycan   Veselá Ivana    Tř. mladých  V4  
Ambra Haruspex   Navrátilová Dobromila   Tř. mladých  V 
Cailín Gingery Irwanett  Sedláková Ivana    Tř. mladých V  
Mai Šedý lord    Rysová Irena    Tř. mladých  V    4. Nejkrásnější pár   

                                                                                                                                                                              s Brian Beathan Irwanett  
Athéna Haruspex   Vlková Hana    Tř. mladých  VD 
Celeste of Celtic Pride   Kuhless Jürgen a Melitta   Tř. mladých  VD  
Kelley of Lahrob    Pospíšilová Jitka    Tř. mladých  VD  
Rapsberry Legenda Belfast Midas  Mikulová Dagmar   Tř. mladých VD  
Rozinka Emily Bedřiška   Málková Zuzana    Tř. mladých  VD 
Brigid Balfama   Rudolecká Michaela   Mezitřída  V1 CAC  
Arleta Ailean   Horňáková Irena    Mezitřída  V2 ResCAC  
Ophelia Surycan   Hájková Ivana   Mezitřída V3 1. Nejkrásnější pár  
                                                                                                                                                             s  Nigelem Surycan 
Airen Ailean    Horňáková Irena   Mezitřída  V4  
Ariene Turrean Dar Amhantar   Maňas Petr    Mezitřída  VD  
Birte Brid Dar Amhantar   Ing. Mrázová Daniela   Mezitřída  VD 
JCH Waikiki vom Alpetal   Kuhless Jürgen a Melitta   Mezitřída  VD  
Bronach Balfama    Rudolecká Michaela   Mezitřída  diskvalifikována 
Amelie z Luciaku    Pejšová Barbora    Mezitřída  nepřítomna 
Dancing Queen Snorlax   Polášková Martina   Tř. otevřená  V1 CAC 
Agáta z Levandulové zahrady  Málková Zuzana    Tř. otevřená  V2 ResCAC 
Daiquiri Bohemia Valois   Kheilová Lenka    Tř. otevřená  V3  
Annie Ailean    Horňáková Irena    Tř. otevřená  V4  
Branwen Balfama   Rudolecká Michaela   Tř. otevřená  V  
Corry Czech Valley   Pech Jiří    Tř. otevřená  V  
Danae Bohemia Valois   Kheilová Lenka    Tř. otevřená  V 
Daughter of Caen Morhen  Vraných Romana a Jaromír  Tř. otevřená  V 
Dechtire Really Irish  Berésová Edita    Tř. otevřená  V 
Mauritia Aghamora  Sukeník Pavel    Tř. otevřená  V  
Sapwood´s One of a Kind  Machatová Kristýna   Tř. otevřená  V  
Alma Hildorien   Vlková Hana    Tř. otevřená  VD  
Amina Sola Mavis Castle  Štrbíková Veronika  Tř. otevřená VD  
Aurélie od Rychlebských hor  Rudolecká Michaela   Tř. otevřená  VD  
Aerra Litha Llawondyss  Ištvánková Lucie    Tř. otevřená  nepřítomna  
Navy Bedřiška   Ing. Kotlánová Barbora   Tř. otevřená  nepřítomna 
Himalaya Easy Runner   Müllerová Jana    Tř. pracovní  V1 CAC  
Liliana Stříbrný potok  Dimi Margot R.    Tř. pracovní  V2  
Chayenne Stříbrný potok  Rudolecká Michaela   Tř. pracovní  V3 2. Nejlepší chovná  
                                                                                                                                                             fena a její odchovy  
CH Nena Surycan   Veselá Ivana    Tř. vítězů  V1 CAC 2. Nejkrásnější  

                                                                                                                                                                         pár s Newton Olivius Surycan  
Darkness Flintstone   Müllerová Jana    Tř. vítězů  V2 ResCAC 3. Nejkrásnější 

                 pár s Druid Flintstone 

CH Kim Surycan    Holbová M. a J.    Tř. vítězů  V3 
Breya Grian Dar Amhantar   Ing. Mrázová Daniela   Tř. vítězů  V4 
Astorie z Petříkovských lesů   Věžník Josef    Tř. vítězů  V 
JCH Noelle Legenda Belfast‐Midas Pokorná Eva    Tř. vítězů  nepřítomna 
Madra Irmidu    Světlíková Andrea   Tř. vítězů  nepřítomna  
CH Adra z Petříkovských lesů   Pokorná Eva    Tř. excellent V1 
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ICH Isabella Surycan   Veselá Ivana    Tř. excellent  V2 1. Nejlepší fena a její  
                                                                                                                                                             odchovy 
Muireann Ionmhain Norman   Machala Vlastimil   Tř. veteránů  V1 
 

 
 

25. 6. 2011  ‐  MVP BRNO  ‐  (Rozhodčí Sandra Terzic CRO) 
Psi: 
Mauro Paluduz     Trčalová Ester    Tř. mladých  V1, CAJC, BOJ 
Newton Olivius Surycan    Pospíšilová Kamila   Tř. otevřená  V1, CAC, res, CACIB 
Nigel Surycan     Hájková Ivana    Tř. šampionů  V1, CAC, CACIB 
Feny: 
Quida Surycan     Hájková Ivana    Tř. mladých  V1, CAJC 
Ophelia Surycan     Hájková Ivana    Mezitřída  V1, CAC, CACIB, BOB 
Dancing Queen Snorlax    Polášková Martina   Tř. otevřená  V1, CAC, res. CACIB 
Nena Surycan     Veselá Ivana    Tř. šampionů  V1, CAC 
 

25. 6. 2011  Rassehunde Gemeinschaftsschau MEISDORF (D) ‐  (Rozhodčí ‐ Harto Stockmari FIN) 
Glor na Gael Robin           Birgit Ahnert        Mezitřída  V1 CAC VDH Bester Rüde BOB 
  

 
26. 6. 2011  Rassehunde Gemeinschaftsschau MEISDORF (D)  ‐ (Rozhodčí ‐  Dr. Wilfried Peper  D) 

Glor Na Gael Oengus    Birgit Ahnert    Tř. otevřená V1 CAC, VDH  Bester Rüde BOB  
 

25. 6. 2011  SV KONZ (D) 
(Rozhodčí  ‐  Jocelyne Gagne (Kanada), Josi Laumen (Belgien), Marie‐Josée Melchior (Luxembourg) 

Eragon du Grand Chien de Culann   Frederic Maison   Tř. otevřená V1 VDH CAC BOB 
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26. 6. 2011  WANDHOUND FESTIVAL (LUX) 
(Rozhodčí Mrs. Josy Laumen ‐ Males (B), Mrs. Jocelyne Gagne (Canada) 

Athos From Breaghva    Alexandrine Depassio   Tř. otevřená  BOB Best Male CACL 1EX 
 

26. 6. 2011   MVP KRAKOW  ‐  (Rozhodčí Peter Harsanyi HU) 
Mauro Paluduz     PhDr. Ester Trčalová  Tř. mladých  V1, CAJC, BOJ, BOB  
Vika Szare Stado    Wiercinska‐Szmigiel  Tř. dorostu  VN1  
Cana Catherine Savinika    Kateřina Sedláčková  Tř. mladých  V1, CAJC  
Opera Celtic Alanda   Piotr Zielonacki   Tř. otevřená  V1, CAC 
 

2. 7. 2011  KV Gödölló ‐  (Rozhodčí  Dr. Miklós Levente) 
Barbarian Lancelot Savinika  Horáková Tereza   Tř. šampionů  CAC HFGY BOB 
Cana Catherine Savinika   Sedláčková Kateřina  Tř. mladých  CAJC HPJ BIS2 
 

3. 7. 2011 SV Gödölló – (Rozhodčí David Miller USA) 
Barbarian Lancelot Savinika  Horáková Tereza   Tř. šampionů  CAC HFGY BOB 
Cana Catherine Savinika   Sedláčková Kateřina  Tř. mladých  CAJC HPJ 
 

8. 7. 2011  SVĚTOVÁ VÝSTAVA PAŘÍŽ 
(Rozhodčí: psi – Espen Engh, Norsko/ feny – John Comerford GB) 

PSI:    
         Třída dorostu 
VN1    Magnus Maximus von Wilar     Schmitt Erik 
         Třída mladých 
V1    Conchobar Narwain      Valerani Luca 
V2    Faune du Grand Chien de Culann     Maison Frédéric 
V3    Just Me of First Avenue     Janssens Gary 
V4    Temhair´s Hillie Billie     Kuhless Jürgen 
         Mezitřída 
V1    Glor Na Gael Ralph      Juhasz Csilla 
V2    Mascott´s Another Stripe     Holder Maggie 
V3    Miliy Zver Russian Standard    Syubaeva Lemyaskina 
VD4    Excaliburdu Grand Chien de Culann    Verwaerde Dany 
        Třída otevřená 
V1, CAC, CACIB   Pitlochry´s O´Bryan Orak     Fernhout‐Schilt Evelijn 
V2, res. CAC, res. CACIB  Pitlochry´s Sting      Fernhout‐Schilt Evelijn 
V3    Eoghan III du Grand Chien de Culann   Maison Frédéric 
V4    Eragondu Grand Chien de Culann     Maison Frédéric 
        Třída šampionů 
V1    Eoghan of Kirld Ground Castle    Beaumont Pascal 
V2    Winston della Bassa Pavese     Scorza Francesca 
V3    Quick Silver von der Saalmühle    Schmutzler Claudia 
V4    Nigel Surycan        Hájková Ivana 
 
FENY:  
         Třída dorostu 
VN1, Nejlepší štěně  Glor Na Gael Zibeline – Yroise       Bernard Gwenaëlle 
         Třída mladých 
V1, Nejlepší mladý  Broughadowey Triona               Bergdoll Thierry 
V2    Faeldu Cercle des Pierres      Ludanyi Ariane 
V3    Glor Na Gael Vawe Vevina     Juhasz Csilla 
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V4    Pitlochry´s Irish Gipsey     Fernhout‐Schilt Evelijn 
V    Quida Surycan    Hájková Ivana 
           Mezitřída 
V1    Miliy Zver Robberess      Fernhout‐Schilt Evelijn 
V2    Mascott´s Another Story     Holder Maggie 
V3    Brigid Balfama        Rudolecká Michaela 
V4    Miliy Zver Rus Luxury      Lopyreva,Lemyaskina 
V            Ophelia Surycan                      Hájková Ivana 
          Třída otevřená 
V1, CAC, res. CACIB  Araberara Nebla                    Grassi Marcella 
V2    Glor Na Gael Naomi        Juhasz Csilla 
V3    Broughadowey Ah Mhaigh     Bergdoll Thierry 
V4    Belluccidu Grand Chien de Culann   Ludanyi Ariane 
V    Bronach Balfama   Rudolecká Michaela 
          Třída pracovní 
V1, res. CAC   Bettina dei Mangialupi     Wolf Sandra 
V2    Cortina z Netluckých pastvin     Kos Ivana 
         Třída šampionů 
V1, CACIB, BOB, BIG  Absolute Roan InishTullamore Good Stuff   Tomašovičová Petra 
V2    Byzance du Grand Chien de Culann   Masson Valérie 
V3    Glor Na Gael Lady Rose     Juhasz Csilla 
V4    Genuine of First Avenue      Vandamme Régine 
         Třída veteránů 
V1    Pearly Mea von Schloss Neuschwanstein   Wolf Sandra 
 

Ve výsledcích jsou zeleně označeni i zástupci z ČR, kteří se na světové výstavě moc pěkně umístili.  
Tímto jim moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.  

Výbor WDK 
 

 
Absolute Roan Inish Tullamore Good Stuff/Tomašovičová P. + Pitlochry´s O´Bryan Orak  Fernhout‐Schilt Evelijn 
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Podmínky pro udělení titulu  ŠAMPION WDK 
1. Titul klubový šampion obdrží jedinec, který získá titul Český šampion nebo výstavní ocenění V1 CAC či V2 
res.CAC na klubové výstavě WDK. 

2. Zároveň získá na českých a zahraničních výstavách vyššího stupně, tj. národních, speciálních chrtů, 
klubových, mezinárodních, evropských, výstavách EIWC a světových, výstavní ohodnocení ve třídách mladých, 
mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů s celkovým součtem 120 bodů dle této bodovací tabulky. 

3.Majitel psa/feny musí být členem WDK alespoň v době, kdy obdržel titul Český šampión nebo výstavní 
ocenění V1 CAC či V2 res.CAC na klubové výstavě WDK. 

BODOVACÍ TABULKA 
Klubová výstava WDK, světová výstava, EIWC výstava 

V1     7 bodů  
V2    6 bodů  
Klubový vítěz 10 bodů  
BOB   10 bodů                                                                                    

V3   5 bodů  
V4   4 body      
Světový vítěz  20 bodů  
Vítěz EIWC  20 bodů 

Mezinárodní, národní, evropská, speciální, klubová ‐ jiná než WDK 
V1  4 body   V2  3 body   V3  2 body  V4   1 bod  
CACIB  10 bodů  res. CACIB  6 bodů   BOB  6 bodů  Národní vítěz  6 bodů  
Event. jinak nazvaný titul udělený na národní výstavě 

Pro všechny výstavy 
BIG  12 bodů (do třetího místa včetně)  
BIS  15 bodů 
Na webových stránkách WDK najdete v sekci „ Dokumenty ke stažení“ – Tabulku bodů na šampiona WDK, která 

se Vám po zadání výsledků sama spočítá. 

Řád pro udělování titulu 
"ŠAMPION ČMKU" 

1. CAC ČMKU ‐ čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám  na mezinárodních a národních 
výstavách konaných pod záštitou ČMKU.  

2. CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě)          
a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude 
CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.  

3. CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.  
4. Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.  
5. Čekatelství CAC ČMKU není nárokové.  
6. Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón 

nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav. 
7. Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů. 

Schváleno P ČMKU 18. 2. 2011 Řád nabývá platnosti od 1. 7. 2011 
Úprava bod 2., 17. 3. 2011, usn. 02/03/11 
Zrušení bodu 5., usn. 19/04/11        staženo z čmku  

 Autor:  Mariusz Koscielny 
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3. COURSING 

Seznam nominovaných na ME v coursingu 16. – 17. července 2011 Oirschot, Nizozemí 
Irský vlkodav   Fena   Branwen Balfama                               Pes     Druid Flintstone 
                                     Daughter of Caen Morhen                            Lord Gadhar Celtic Alanda 
                                     Easy Runner Himalaya 

Výsledky z ME 
Feny:  ELEVEN DU GRAND CHENE DE CULAN/ MARTINF/BE  1.místo CACIL 
            IRISH GENTLES ROSHEE/ DYKA/ DE   2. místo  
            EASY RUNNER HIMALAYA/ MÜLLEROVÁ/ CZ  3. místo res. CACIL 
Psi:    VEJGARI JINGLE BELL AT VOLSHEBNI/LOMIDZE/ KIRYUSHINA/RU   1. místo CACIL 
          GULFSTREAM IZ VOLSHEBNOGO LESA/ SOLOZHENTSEV/ KIRYUSHINA/RU    2.místo res. CACIL 
          LORD GADHAR CELTIC ALANDA/ FIALOVÁ/CZ    10. Místo – splnil podmínky k udělení velkého certifikátu 
 
Mistrovství Evropy ‐ DOSTIH     Informace pro účastníky z ČR  3. ‐ 4. 9. 2011 – Beringen (Belgie) 
Vedoucí ekipy, rozhodčí:  V případě zájmu prosím kontaktujte D. Bejčkovou.  
Příjem přihlášek:  
Dana Bejčková, Vrchlického 28, 419 01 Duchcov, e‐mail: afghani@seznam.cz, tel: 606 181 231 
Přijetí přihlášky bude přibližně do týdne potvrzeno, pokud se tak nestane, piště nebo volejte na výše uvedené 
kontakty. 
CACIL: Chcete‐li soutěžit o čekatelství CACIL, nezapomeňte zároveň s přihláškou doložit i kopii výstavního 
posudku o účasti na výstavě – dle řádu FCI, čl. 5. 5. (mezinárodní výstava, ocenění nejhůře „velmi dobrá“           
ve věku přes 15 měsíců).                                                                                                   Uzávěrka přihlášek: 24. 7. 2011 
Startovné: 25 EUR – splatné nejpozději 24.7.2011.    
Psi, kteří nebudou mít zaplaceno startovné, nebudou přihlášeni. 
Ubytování: Rezervuje si každý individuálně ‐ do 15. 8. 2011 –  
na: www.kvwberingen.be nebo on‐line info@kvwberingen.be 
Příjezd možný od středy 31.8. , odjezd do úterý 6.9. Cena: 8 EUR/den 
Připuštění ke startu: Dle Mezinárodního řádu Čl. 4.7.2. Každý chrt musí mít před uzávěrkou odběhnuty dva 
poslední závody bez diskvalifikace. Mezi uzávěrkou a datem konání ME nesmí chrt dostat žádnou diskvalifikaci. 
Nominační kriteria: Dle čl. 4.16. Národního řádu  Při nominaci je postupováno v zásadě dle následujících kritérií 
(pokud počet přihlášených převyšuje 6 + 6 v plemeni a pohlaví): 
- Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku 
- Finálové umístění předešlého roku při MS, ME 
- Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém kalendáři). Počítá se 

nejlepší umístění ze tří závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují lepší druhá umístění 
- Umístění do 3. místa při CACIL dostihu/coursingu (při počtu nejméně šesti startujících) 
Termíny nominačních dostihů: 
19. 6. 2011 – Mladá Boleslav                    3. 7. 2011 – Lednice                            23. 7. 2011 – Kolín  
 

 www.hrti.si 

         Info: coursinginfo@gmail.com 
 



 

20 

Racing Hounds Slovakia, Termíny akcií, ktoré organizuje klub RHS   www.coursing.sk 
27. 8. 2011  SWORNEGACIE POLAND      www.coursing.chojnice.zkwp.pl 
 
 
 

VÝSLEDKY Z COURSINGŮ 
GRAND PRIX ŽILINA SK 

Phoebe Irmidu     F   339 bodů   1. CACIL, CACT 
Brave Casidy ray    F   336 bodů   2.R‐CACIL, R‐CACT 
Lord Gadhar Celtic Alanda    P    329 bodů   3. CACT 
 

CACIL, CACL‐ Maďarský coursingový champion GYÖR 29. 5. 2011/ HU 
Birte Brid Dar Amhantar   F  169+172=341   1. Coursingový šampion Maďarska 
Breya Grian Dar Amhantar  F  171+167=338   2. CACIL, CACL 
Brave Casidy Ray   F  168,5+163=331,5  3. res. CACIL, res. CACL 
 

23.‐ 24. 4. 2011  HANÁCKÝ POHÁR 
Lord Gadhar Celtic Alanda  P  1. Místo  329 bodů 
Elee Mezi Kamarády  F 2. Místo  329 bodů 
Breya Grian dar Amhantar F 3. Místo  307 bodů 
Berenika Irská Legenda  F 4. Místo  303 bodů 
 

8. 5. 2011 ACANA CUP 
Elee Mezi Kamarády  F 2. Místo v kat. Velká plemena feny   341 bodů 
Lord Gadhar Celtic Alanda  P 10. Místo v kat. Velká plemena psi   331 bodů 
 

12. 6. 2011  CACIL  ‐  KRALUPSKÝ POHÁR 
FENY: 
Phoebe Irmidu   F 1. Místo CACIL, CACT    380 bodů 
Liliana Stříbrný potok  F 2. Místo res. CACT    372 bodů 
Elee Mezi Kamarády  F 3. Místo      369 bodů 
PSI: 
Lord Gadhar Celtic Alanda  P 1. Místo res. CACIL, CACT    347 bodů 
Chivas Paluduz   P 2. Místo res. CACT    337 bodů 
 

23. 7. 2011 MISTROVSTVÍ ČECH DOBŘANY 
FENY: 
Phoebe Irmidu   F 1. Místo, CACT, MISTR ČECH, NEJLEPŠÍ PES DNE 377 bodů 
Easy Runner Himalaya  F 2. Místo res. CACT    371 bodů 
Darkness Flintstone  F 3. Místo      341 bodů 
 
PSI: 
Druid Flintstone   P 1. Místo, MISTR ČECH    353 bodů 
Chivas Paluduz   P 2. Místo      345 bodů 
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4. CHOV 
Poradce chovu informuje: 
Jen dodatek pro všechny chovatele. Po telefonickém dotazu PCH na ČMKU potvrzeno pracovnicí plemenné 
knihy již pravidelné vydávání rodokmenů a dobrá spolupráce s klubem.  
Plemenná kniha oznamuje všem chovatelům, že již nemusí přikládat náhradní štítky od čipů, ale jen vlepit na 
první stranu tiskopisů k nahlašovaným vrhům jeden štítek do příslušné kolonky ‐ čipování, do rodokmenů se 
štítek načte a později vytiskne. 
Dále PK oznamuje povinnost všech zemí EU od 1.7.2011 čipovat štěňata pro cestování po a mimo EU. (Doposud 
byla povinnost čipovat pouze při cestování mimo EU a jen některých jmenovaných zemí EU.) 
Stále mi chodí krycí listy až po zjištění březosti, nebo bez zaplaceného poplatku za krytí, a také bez vypsaných 
chovatelských stanic a jiných důležitých informací, které by tam měly být. Pokud se to bude stále opakovat, 
budu muset přikročit k opatření a tyto chovatele dát na stránky WDK jako nepořádníky, aby již příště vše zaslali 
v pořádku!! Prosím, vpisujte na krycí listy i svá telefonní čísla nebo maily, abych Vás mohla rychleji kontaktovat 
při nějakých chybějících údajích. Budete‐li cokoliv potřebovat poradit, klidně se ozvěte mailem, telefonem nebo 
osobní návštěvou! 
Dále žádám, aby jste se všichni zamysleli, jestli by jste chtěli dále organizování odborných přednášek a případně 
s jakým tématem . 
Letošní rok je pro náš chov, co se týče čísel, prozatím velmi příznivý. Doufám, že tato situace bude až do konce 
roku jen lepší a chovatelé nebudou mít problémy s umístěním svých štěňat novým.... jen těm nejlepším 
majitelům a Nadační fond IW bude řešit opuštěné nebo bezprizorní IW bez majitelů co nejméně často. Stále se 
snažím co nejrychleji Vás informovat o stavu krytí a štěňat v naší zemi. Dovolila jsem si udělat malou statistiku 
vrhů a krytí a narozených štěňat do 30.6.každého roku...zpětně až do roku 2001 v poměru k počtu štěňat a vrhů 
za celý rok a k průměru počtu štěňat ve vrhu.. Tady jsou: 

Rok Počet štěňat    
nar. do 30.6. 

Počet vrhů 
do 30.6. 

Počet krytí 
do 30.6. 

Celkem vrhů   
do 31.12. 

Celkem štěňat   
do 31.12. 

% štěňat na 1 vrh 

2001 84 12 ‐ 25 175 7  
2002 98 14 ‐ 23 171 7,43  
2003 57 7 ‐ 20 144 7,20  
2004 109 14 ‐ 27 214 7,93  
2005 124 14 ‐ 26 203 7,81  
2006 117 17 ‐ 32 218 6,81  
2007 158 21 ‐ 39 286 7,33  
2008 161 23 39 42 302 7,19  
2009 122 15 44 36 269 7,47  
2010 182 27 48 43 300 6,98  
2011 111 14 24 ‐ ‐ 7,93 

 
BONITACE   A  SVOD  MLADÝCH OTRADICE 28. 5. 2011 

V květnu letošního roku jsem jako rozhodčí posuzovala bonitaci a svod mladých v Otradicích. Poměrně hodně 
z předvedených jedinců nebylo na tuto důležitou akci vůbec připraveno. Neříká se mi to dobře, ale někteří psi 
byli i špinaví a nevyčesaní, někteří psi při prohlídce zubů vůbec nechápali co po nich chceme a bohužel to 
nechápali ani majitelé předvedených psů. V roce 2003 jsem napsala článek o bonitaci a domnívám se, že by 
nebylo na škodu znovu si některé informace zopakovat, zejména proto, že máme mnoho  nových začínajících 
majitelů vlkodavů. Bonitace je odborná chovatelská činnost, jejímž účelem je stanovit, do jaké míry odpovídá 
předvedený jedinec platnému standardu FCI. Účelem bonitace je podrobný popis exteriéru psa či feny, písemně 
zaznamenaný, který je dále využíván k výběru chovného páru a významně přispívá ke zhodnocení úrovně 
chovu. Toto je úvodní odstavec Bonitačního řádu WDK. Ráda bych se zmínila o bonitaci trochu podrobněji. 
Úspěšně absolvovaná bonitace znamená, že může být bonitovaný jedinec zařazen do chovu. Základní normou 
je plemenný standard FCI v plném rozsahu. Co všechno se při bonitaci hodnotí? Jednak je to exteriér. Exteriér je 
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soubor vnějších morfologických vlastností psa. Do hodnocení exteriéru patří: kondice, plemenný typ, výška, 
zuby, srst a pochopitelně jednotlivé partie těla psa, změření kohoutkové výšky. Nedílnou součástí hodnocení 
exteriéru je i pohyb psa. Ačkoliv se může zdát, že pohyb s exteriérem nesouvisí, opak je pravdou. Téměř 
všechny nedostatky ve stavbě těla se nejvíce projeví právě v pohybu. Například pes se strmým úhlením 
končetin nebude vykazovat prostorný pohyb, při vadné a rozevřené tlapce nebude pohyb pružný, při 
vybočených loktech nebude mechanika pohybu pravidelná. Takže vše souvisí se vším. 
Dalším kriteriem pro uchovnění je povaha předvedeného psa.  
Svod mladých je v podstatě stejná činnost jako bonitace, popis u svodu mladých však není tak podrobný. 
Rovněž účel svodu mladých je jiný, než účel bonitace. U svodu se jedná především o včasné zachycení 
některých nedostatků, které lze ještě napravit. Někdy jsou to měkká nádprstí nebo prošlapy, někdy výkrmná 
nebo hubená kondice, někdy špatně složené ucho a podobně. Zejména majitelé, kteří vlastní prvního vlkodava 
potřebují mnohdy poradit.  Exteriér ‐ není smyslem toho článku popisovat, jak má ta či ona část těla psa 
vypadat, o tom jsme hovořili jinde. Zmíním se pouze o kondici a zubech. Kondice je současný stav, který             
je ovlivněn výživou, zdravotním stavem, ale také může být ovlivněn některými skutečnostmi jako 
např. rekonvalescence nebo falešná březost. Je to stav proměnlivý a proto by měl majitel vždy zvážit, zda           
je jeho pes v době konání bonitace v kondici, nebo zda raději počkat na další termín. Bonitace se koná jednou 
za život psa a proto zbytečný spěch není na místě. Rovněž prohlídka skusu a počtu zubů je při bonitaci povinná. 
Nenaučíme‐li psa nechat si prohlídnout chrup, těžko po něm můžeme při bonitaci chtít, aby to uměl. Je velice 
důležité od malička psovi zuby prohlížet, nejprve sám majitel, později je vhodné požádat některého člena 
rodiny. Ovšem stejně tak důležité je, aby majitel věděl jak na to. Takže jen ve zkratce: nejprve při zavřené 
mordě odhrneme psovi horní a dolní pysk vpředu tak, abychom viděli postavení řezáků a špičáků. Potom 
odhrneme pysky na jednom boku tlamy, abychom spočítali zuby třenové, posléze na druhé straně totéž. 
Nakonec otevřeme psovi široce tlamu, aby bylo možno spočítat stoličky. Na prohlížení si pes zvykne, stane        
se pro něj běžným úkonem a při bonitaci nebudou s prohlídkou chrupu problémy. Stejně důležité je naučit psa 
samce, aby si zvykl na prohmátnutí varlat.  Pohyb psa ‐ jak jsem se již zmínila, pes může mít pouze takový 
pohyb, jaký mu dovolí jeho stavba těla.To však neznamená, že nemáme psa co učit. Největší problém je u psů, 
kteří nejsou zvyklí běhat na vodítku, spolu se svým majitelem. Vidíme to dosti často nejen na bonitacích, ale       
i na výstavách. Většinou pes vyrazí kupředu a majitel za ním vlaje. V lepším případě přidušený pes zpomalí,        
v tom horším je majitel vyvlečen mimo posuzovací kruh. A přece stačí málo ‐ naučit psa, že teď běžíme spolu.      
I k tomuto, stejně jako k prohlídce chrupu, stačí pár minut několikrát týdně. Velice se přimlouvám, naučte psa 
na povel, který bude vždy znamenat, že teď se dáme do klusu a teď se zastavíme. Vyhnete se jednak vlečení, ale 
také častým kolizím při zastavení. Vlkodav má vysoké nohy a dlouhé tělo a proto je pro něj vhodnější ve většině 
případů rychlejší klus. Jenom tak může vyniknout jejich prostorný a aktivní pohyb. Ještě poznámka ‐ není 
správné vytahovat při pohybu psovi hlavu příliš vysoko. Hlava nesená dopředu přemísťuje těžiště těla vpřed      
a usnadňuje tím pohyb pánevních končetin. Pokud se pes dostane do mimochodu nebo cvalu, ihned změňte 
rytmus svého pohybu, pes se většinou přizpůsobí. Na bonitaci, ale většinou i na výstavě chce rozhodčí vidět 
pohyb psa z boku – majitel se psem oběhne kruh, dále pohyb hrudních a pánevních končetin. To znamená,          
že majitel běží se psem rovně směrem od rozhodčího – vidíme pohyb pánevních končetin a zpátky směrem 
k rozhodčímu – vidíme pohyb hrudních končetin. Teď si asi někdo z vás řekne, proč to píši tak podrobně. Jenže 
v praxi je to velice důležité, aby rozhodčí opravdu viděl to, co potřebuje k hodnocení, je důležité, aby majitel 
běžel v přímce od posuzovatele a zpátky opět přímo na něj. Povaha psa ‐ extremně bázlivý nebo agresivní 
jedinec nesmí být puštěn do chovu. Není jednoduché zhodnotit při bonitaci povahu psa, zejména špatně           
se hodnotí bázlivost. Musíme si připustit, že bázlivost nebo plachost se u vlkodavů objevuje dosti často. Jak 
rozlišit opravdovou bázlivost od plachosti? Pochopitelně nehovořím o stavu, kdy se pes plazí po břiše, nebo 
ocas pod bradou vibruje i s majitelem. Je těžké chtít po plachém psovi, který první dva roky života prožil           
na zahradě, aby se např.ve výstavní hale choval jako rodilý suverén. Je těžké chtít po tomto psovi, aby nebyl 
stresovaný z jízdy autem , když je to jeho první jízda. Teď jistě přeháním, ale přesto připomínám ‐ je velmi 
důležité od malička psa navykat na určité situace, učit jej akceptovat lidi, psy i jiná zvířata. A to rozhodně nikoliv 
jen kvůli bonitacím, ale především a hlavně kvůli společnému soužití. Čím dříve začneme, tím lepší a rychlejší 
bude výsledek. Také agresivita může být zapříčiněna různými faktory, dosti často právě strachem. Takže včasná 
socializace je i tady na místě. Možná lze tolerovat nějaké to brumlání, lehké zavrčení, ale v žádném případě 
nelze tolerovat jakýkoliv projev agresivity, zejména vedený proti člověku. Ještě pár slov k hodnocení. Každý 
znak hodnotíme od 0 do 3. To znamená, že hodnocení známkou 0 je nejlepší a tedy hodnocený znak je nejblíže 
standardu. Tady bych se chtěla zmínit, že je podstatný rozdíl mezi výstavou a bonitací. Jistěže, má‐li pes nějaký 
morfologický nedostatek, má jej jak na výstavě, tak při bonitaci. Zatímco při bonitaci je pes jakoby 
"rozporcován" na jednotlivé části těla, na výstavě je především hodnocen jako celek. Při bonitaci je důležité pro 
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další využití v chovu, zda má např.pes sblížená hlezna, toto je zaznamenáno. Mnohokrát se mi stalo, že pes při 
bonitaci měl popisované části těla na 0 nebo sem tam na 1, ale celkově nezaujal. Na rozdíl od výstavy, kde 
"odpustím" sblížená hlezna jinak velmi pěknému psovi, který budí dojem sebevědomého, hrdého, vznešeného, 
krásně se pohybujícího psa. Pes svým celkovým zjevem zaujal. Také občas vzniká polemika, zda je určitý pes 
opravdu na hodnocení samými nulami, přece nikdo není dokonalý. Jenže tady je důležité si uvědomit, že 
hodnocení nulou je srovnatelné s hodnocením výborná. Tedy známka, hodnotící znak, který se velmi přibližuje 
ideálu, všimněme si slova přibližuje. Takže něco má onen pes ideální a něco se ideálu velmi přibližuje. Jinak by 
stupnice hodnocení musela být alespoň od 0 po 10, což by bylo dosti nepřehledné a zcela určitě zbytečné.  
Rady na závěr: 

- před vstupem do kruhu psa vyvenčete a projděte se s ním 
- nestavějte psa těsně u stolu rozhodčího, ale asi 2 m od něj 
- když si pes sedá, netahejte za vodítko, ale udělejte náznak, že chcete odcházet, pes se postaví 
- nenechávejte psa předvádět dítětem 
- nikdy psa před bonitací /ani výstavou/ nekoupejte, stačí řádně vykartáčovat. Koupání může zkreslit 

kvalitu srsti 
- nedávejte psovi před vstupem do kruhu pamlsky, mnohdy nejdou zuby pod nánosem mňamkové  

hmoty spočítat 
- měření kohoutkové výšky – psa doma občas postavte, těsně vedle něj třeba smeták a pravítko přiložte 

na kohoutek. Pes si na situaci zvykne a nebude se při měření krčit a vy nebudete smutní, že jsme 
naměřili málo 

- nebuďte zbytečně nervózní, pes to pozná 
Prosím, pamatujte si, že bonitace je velmi důležitá akce v životě psa, koná se jednou za život a je to vlastně 
taková zkouška z dospělosti. 
Přeji všem mnoho úspěchů a hodně radostných zážitků s irskými vlkodavy.             D. Holková  

 
BONITACE OTRADICE 28. 5. 2011 

 

 
Omlouvám se, že nemám fotky popsané. D.H. 
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KRYTÍ 
17. ch.st. Elba‐An ‐ fena zabřezla(potratila‐patologická březost) 1. + 3. 4. 2011 
                URSUS od Švejka Josefa x JANE Šedý lord   
18. ch.st. Caer Dallben ‐ fena nezabřezla 1. 5. 2011 MANOWAR WR IMPERIUM x CORDELIA Caen Morhen  
19. ch.st. Z království zvířat ‐ fena nezabřezla 8.+10.5.2011LORD GADHAR Celtic Alanda x ENOLA Divoká smečka  
20. ch.st. Ar´Daroth‐ fena zabřezla 7.+8. 6. 2011 NEMO Surycan x ARYA z Vahanské smečky  
21. ch.st. Highland´s Heart ‐fena zabřezla 12.+13. 6. 2011 Knallasen´s COLLAN x ESPRIT Moonvillage  
22. o ch.st. zažádáno ‐fena nezabřezla 20. ‐ 21. 6. 2011 DRUID Flintstone x MADRA Irmidu  
23. ch.st. Irské srdce ‐fena zabřezla 22.+24. 6. 2011 BARON z Petříkovských lesů x NEFERTITI Zlatá dolina  
24. ch.st. Zlatá Dolina 24. 6. 2O11     CERBERUS Flintstone x MADELLINE Zlatá dolina  
25. ch.st. Viničný vrch 13. + 14. 7. 2011   CAMELOT Flintstone x ARIEN Galen Taur  
26. vrh na zapůjčenou ch.st. Aarkas‐Eden 17.7.2011  Glor Na Gael ONYX AARKAS x ISKA PANDORA Aarkas‐Eden  

 
 

ŽÁDOSTI O DUPLIKÁTY PP na ČMKU: 

ATREI CIRAPET  /  JAROSLAV BURIAN, PANSKODVORSKÁ 260, HUMPOLEC 396  01  ‐ nevystaveno 

 

 
VRHY 

   

 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 

   
   
 
 
 

  

 

CHS BEDŘIŠKA „T“
Datum narození 26. 3. 2011 
Chovatel MVDr. Zuzana Málková, Brloh, Louny 
Otec: Global Hawk Sagittarius BK 00000000000000 
           Nůžky, plnochrupý, žíhaný 87 cm 
Matka: Charlene Šedý lord   BK 00000000000000 
              Nůžky, plnochrupá, plavá, 75 cm 
Počet psů/fen: 4/3 
4. http://www.brloh.com/stenata (tč. 3747‐3753) 
 

 

CHS z Lomnických lesů „A“
Datum narození 2. 4. 2011 
Chovatel Jan Šup, Lomnice nad Popelkou 
Otec: Global Hawk Sagittarius BK 00000000000000 
           Nůžky, plnochrupý, žíhaný 87 cm 
Matka: B. B. Queen Savinika   BK 01a0001a00000000 
              Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 84 cm 
Počet psů/fen: 2/7 
5. http://www.vlkodav.xf.cz/ (tč. 3738‐3746) 
Provedena kontrola vrhu ve 46 dnech věku štěňat, 
MVDr. Z. Málková, narozeno 2/7, kontrolováno 9 
štěňat. Psi ‐ obě varlata sestouplá, 6 x paspárky ‐ 
odstraněny, správné postavení špičáků u všech 
štěňat, 1 x pupeční kýla ‐ odstraněna, vrh 
standartní, štěňata čipována, trvání porodu 24 
hodin.  
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CHS z Olalliku „B“ 
Datum narození 6. 4. 2011 
Chovatel  Pirklová Renata, Pazouška  
Otec: Pitlochry´s Funky Boy – Jack  BK  001a001b000001a00, Kleště, plnochrupý, plavý, 83 cm 
Matka: Afra Hildorien  BK  00001100000000, Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 75 cm 
Počet psů/fen:  3/4 
6. http://www.olallik.cz/ (tč. 3758‐3763) 

CHS z Jedelské zatáčky „A“
Datum narození 16. 4. 2011 
Chovatel Pavlů Anna, Jedlí 
Otec: Avalloc Balfama  BK  00001d01a1a1b00000 
Nepravidelný, chybí M3 vlevo, žíhaná, 87 cm 
Matka: Arda Stínovlas  BK 01a0001b1a1a1b00000 
Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 77 cm  
Počet psů/fen: 3/2 
7. (tč. 3764‐3767)  

CHS Balfama „D“
Datum narození 19.04.2011 
Chovatel Rudolecká Michaela, Jaroměř 
Otec: Harmon Surycan  BK  00001b1b00100000 
Nůžky, plnochrupý, žíhaný, 88 cm 
Matka: Anann Balfama  BK 00001d1b00000000 
Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 82 cm 
Počet psů/fen: 3/3 
8. http://www.balfama.cz/ (tč.3754 ‐ 3457) 
Provedena kontrola vrhu v 54 dnech věku štěňat, Ivana 
Veselá. Narozeno 3/3, kontrolovány 4 štěňata ‐ 2/2. Psi 1 ‐ 
varlata sestouplá, 2 ‐ 1 varle ještě nestabilní, paspárky ‐ 
žádné, všem štěňatům po porodu odstraněn 5 prst na 
předních  končetinách, u 1 štěněte 1 špičák více do patra, 
vrh vyrovnaný a standartní, štěňata čipována, trvání  
porodu  5 hod. 

CHS Sheela‐na‐gig „B“ 
Datum narození 21.04.2011 
Chovatel Jaroš David Ing. Arch., Písek 
Otec: Pitlochry´s Ursus 
Matka: Baobhan Sith Really Irish ,BK  1c1a001c01b00001a00, Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 83 cm 
Počet psů/fen: 3/4 
9. http://www.sheela‐na‐gig.cz/ 

CHS Flintstone „E“ 
Datum narození 23.04.2011 
Chovatel Müllerová Jana Mgr., Jihlava 
Otec: Easy Runner Eoghan 
Matka: Darkness Flintstone  BK  00001000000000, Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 85 cm 
Počet psů/fen: 2/2 
10.  http://www.flintstone.cz/ (tč. 3768‐3771)
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CHS Pikazel „B“ 
Datum narození 28.04.2011                           
Chovatel Zelenková Klára, Oldřichov 
Otec: Xabat Greirish  BK  00000000101b000,  Nůžky, plnochrupý, žíhaný, 87 cm 
Matka: Josselin Irmidu  BK  00000000000000,  Nůžky, plnochrupá, plavá, 80 cm 
Počet psů/fen: 2/7                                          
11. http://www.bijou.websnadno.cz/ 

 

CHS Surycan „R“
Datum narození 11.05.2011   
Chovatel Veselá Ivana, Brno 
Otec: Onyx Celtic Alanda BK  01a000000000000 
Nůžky, plnochrupý, plavý,  87 cm 
Matka: Cuda v. Schloss Neuschwanstein 
BK  000001b01a1b00000, nůžky, chybí P4 oboustranně, 
žíhaná, 78 cm 
Počet psů/fen: 5/6 
12. http://www.cz‐pes.cz/surycan (tč.3772‐3782) 
Provedena kontrola vrhu v 50 dnu věku štěňat, Věra 
Slapničková. Narozeno 5/6, kontrolováno 11 štěňat, psi – 
všechna varlata sestouplá, žádné paspárky, postavení zubů 
v pořádku, vrh standartní, vyrovnaný,  
štěňata čipována i tetována, trvání porodu 6,5 hodiny

 

Hradecký úsvit „D“
Datum narození 12.05.2011 
Chovatel Kánská Taťána Mgr., Hradec Králové 
Otec: Newton Olivius Surycan BK  001a00000000000 
Nůžky, plnochrupý, plavý, 89 cm 
Matka: Caira Hradecký úsvit  BK  00001b001a1b00000 
Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 80 cm 
Počet psů/fen: 7/3 
13. http://www.hradecky‐usvit.estranky.cz/(tč. 3793‐3802)  
Provedena kontrola vrhu v 51 dnech věku štěňat, Veselá 
Ivana.  Naroz. 7/3. Kontrola 10 štěňat ‐ 7/3. Psi  všechna 
varlata sestupující, žádné paspárky, postavení špičáků v poř., 
skusy všechni nůžky a široké čelisti, vrh velmi vyrovnaný, 
mohutné kostry, štěňata čipována, trvání porodu  8 h.

 

CHS Canisnat „A“
Datum narození 24.05.2011 
Chovatel Mikynová Petra, Praha 
Otec: Eraser of First Avenue 
Matka: Amelie Agartha  BK  000001b00000001a 
Nůžky, plnochrupá, žíhaná, 83 cm 
Počet psů/fen: 2/7 
14. http://www.canisnat.cz./Canisnat/Canisnat.html (tč. 
3803‐3811) Provedena kontrola vrhu ve 45 dnu věku 
štěňat, Věra Slapničková. Naroz. 2/7. Kontrola 9 štěňat. 
1pes  varlata dosud nesestouplá, ostatní O.K.,paspárky 
žádné, skusy nůžky, štěňata čipována, trvání porodu: 
fyziol.6 hodin, dále ukončen cís. řez. 
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5. ZAJÍMAVOSTI   
   

5. výročí založení Nadačního fondu Irský vlkodav 
NF IW byl založen před pěti lety, i když myšlenka na jeho založení nějaký čas zrála. S prvotním návrhem            
na založení a jednou z hlavních myšlenek fondu přišla Pavla Špotová. Vedla jí k tomu zkušenost s vlastním 
nemocným psem a poslední kapkou pro rozhodnutí založení fondu byla situace čtyř vlkodavů, kterým zemřela 
majitelka. Pomocí s umístěním těchto psů vlastně fond začal svojí činnost ještě před jeho oficiálním založením. 
Ze začátku bylo mnoho otázek a skeptických pohledů, zda je vůbec možné takovou myšlenku prosadit a uvést 
do života. Po období debat a zvažování všech možných úhlů pohledu padlo rozhodnutí a byla zvládnuta nutná 
administrativa. 
Činnost fondu nebyla nikdy přerušena, naopak je fond čím dál tím aktivnější a to nejen proto že si to vynucuje 
situace se stále přibývajícími psy, kteří potřebují pomoc, ale je to možné i proto, že fond získává čím dál tím více 
sympatizantů a tedy i pomocníků. Díky finančním příspěvkům dárců, provozu bez nároků na odměnu                    
a příspěvkům za nadační suvenýry se podařilo shromáždit a doplňovat potřebné množství financí. Zatím bylo 
možné vždy poskytnout v konkrétních případech pomoc v potřebné výši. 
Na začátku, ale občas i nyní se setkáváme s názorem, k čemu je vlastně potřebná organizace zabývající se 
pomocí plemeni, u kterého je počáteční cena relativně vysoká. Názor, že si takové psy pořizují lidé, kteří nemají 
finanční těžkosti je poměrně častý. Péče o psa ale není jen v penězích, i když jsou samozřejmě potřebné. 
Pohledů je hned několik. Především nikdo neví do jaké životní a finanční situace se dostane. A bohužel                
je i pravdou, že psů se zbavují někteří majitelé z důvodů jiných než finančních. Opakovaně se setkáváme 
s příslibem původního majitele, že poskytne finanční zabezpečení psa, pokud najdeme náhradní domov. Ještě 
nikdy nebyl tento příslib vyplněn. A bylo by smutné neposkytnout druhou šanci psům, kteří jsou pro své 
původní majitele buď bezcenní a nebo jejichž majitelé se z různých důvodů dostali do situace, kdy se jich musí 
vzdát. Jistě si nikdo z nás nemyslí, že si takoví psi nezaslouží druhou šanci. 
Na rozdíl od nás jsou ve světě organizace s podobnou náplní pro vlkodavy většinou spíš odnože nebo součásti 
klubů chovatelů. V průběhu let si nadační fond získával své příznivce, rozvíjel a rozvíjí svojí činnost. Na různých 
akcích se schází majitelé a příznivci plemene irský vlkodav, kteří jsou současně příznivci a většinou i přímými 
podporovateli nadačního fondu.  Společně jsme podnikli spoustu akcí, z nichž některé se staly tradicí. 
Především máme na mysli týdenní  prázdninová ale i víkendová setkání a setkání vánoční. Každoročně               
je představen kalendář s irskými vlkodavy. Finanční příspěvky získané za kalendáře jsou značnou posilou 
nadační pokladny. Těší nás, že kalendáře našeho nadačního fondu mají úspěch i za hranicemi. Je výborné,         
že stále více lidí přichází s nápady co podniknout a někteří sami vše nejen vymyslí, ale i zorganizují a zabezpečí. 
Od začátku bylo rozhodnuto, že pomoc budeme směřovat především na vlkodavy, ale v případě potřeby             
a samozřejmě možností, podpoříme i jiné psy. V několika případech nám bylo vytčeno, že se zabýváme i pomocí 
vlkodavům bez PP případně křížencům.  Neschvalujeme a nepodporujeme samozřejmě chov psů bez PP tím,    
že bychom vykupovali štěňata na inzeráty množitelů, ale již narozeným psům v nouzi pomoc neodmítneme 
podle našich možností. Není důvod, aby na neuváženou činnost lidí dopláceli psi. Ani jinde ve světě se nestydí 
za to, že pomáhají křížencům i psům bez PP, proč bychom se měli stydět my. 
Nadační fond se prezentuje především na internetových stránkách, ale také na výstavách chovatelského klubu  
a na setkáních pořádaných pro příznivce irských vlkodavů, případně občas na jiné psí akci. 
Čím více lidí o činnosti fondu ví, tím účinnější může být pomoc. Informace potřebují obě strany – ti co pomoc 
potřebují i ti co chtějí pomáhat. O naší činnosti a plemeni irský vlkodav byla také informována široká 
kynologická veřejnost v několika novinových článcích a letos i v televizním pořadu. 
Finanční prostředky jsou vždy potřeba a jsou vděčně přijímány. Vzhledem k tomu, nikdy nevíme, kdy pes může 
potřebovat naši pomoc, je důležité, že finanční prostředky jsou k dispozici vždy. Účinná je forma sponzoringu, 
díky které máme možnost získat propagační materiály s vlkodaví tématikou za výrobní náklady a poskytovat     
je dále za příspěvky do fondu. Tak se významně zvyšují prostředky, které můžeme poskytovat na pomoc psům. 
Náklady na cestovné, telefonáty a podobné výdaje zástupcům NF nejsou hrazeny, jsou také sponzorskými dary. 
Tyto výdaje tedy nejsou hrazeny z peněz dárců. Také internetové stránky jsou udržovány bezplatně. Každý rok 
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je potřeba právní a účetní pomoc, která by byla finančně náročná. I ta je bezplatná a tedy darem sponzora NF. 
Všechny materiální prostředky a pomoc  při pořádání akcí NF poskytují dárci zdarma. Všem za tuto pomoc 
děkujeme, nejsou to zanedbatelné částky, které tak mohou zůstat na účtu NF.  I takto se nám daří mít veškeré 
příspěvky dárců pouze na pomoc psům . 
První pes, kterému jsme přispěli na poměrně nákladnou zdravotní péči, byl Šonda, kterého se ujali a vyzvedli 
z útulku ještě před založením fondu Petra a Dan Kutovi. Šonda byl pes s pohnutým životním osudem, v té době 
již starší a se zdravotními potížemi. Šonda už sice bohužel na světě není, ale měl hezký konec života a dožil ho 
s lidmi, kteří ho měli rádi. Od té doby se Dan s Petrou ujali několika dalších psů a starají se i v současné době.  
Za dobu trvání fondu jsme se zabývali velkým počtem psů a dění kolem nich. K dnešnímu dni je to celkem 142 
případů. O některých případech jsou zprávy na nadačních stránkách, o některých ne. V některých případech by 
zveřejnění bylo pro majitele natolik nepřijatelné, že by radši pomoc nepřijal a řešil situaci pro psa nevhodným 
způsobem. Protože jde o pomoc psovi nepovažujeme zveřejnění všech psích osudů vždy za prospěšné. 
Kromě finanční pomoci je nejpodstatnější umísťování psů do náhradních domovů, pokud se o ně majitelé 
z různých důvodů nemůžou nebo nechtějí starat. V naprosté většině případů šlo o vlkodavy, ale v některých 
případech i o jejich křížence nebo zcela jiné psy. Domov jsme hledali 59 psům, z toho po konzultaci a zvážení 
situace, případně přechodné pomoci si 9 psů majitelé rozhodli  ponechat. 49 psům jsme nový domov přímo 
našli, jen v jednom případě jsme hledali pro psa nový domov opakovaně . Ne každý pes byl ze špatných 
podmínek, některé předávali původní majitelé s opravdu těžkým srdcem a po zvážení jaké řešení bude pro psa 
nejlepší. 
O potřebě pomoci se dovídáme z různých zdrojů. Nejčastěji nás upozorní někdo z blízkého okolí, někdy             
se na nás obrátí přímo původní majitel. Osudy umístěných psů se snažíme sledovat a občas přinášíme o jejich 
životě další informace, případně fotografie z jejich nového domova. S jejich novými majiteli jsme v kontaktu      
a oni vědí, že se na nás mohou obrátit kdykoli by to bylo potřeba. Našli jsme domov pro staré a nemocné psy, 
pro psy bezproblémové, ale i pro psy s psychickými problémy, kteří jsou poněkud komplikovanými případy. 
Umísťovali jsme ale i psy mladé a zdravé a o ty byl samozřejmě zájem velký a hlásilo se hodně lidí, kteří se chtěli 
takových psů ujmout. Ani za celých pět let jsme nedokázali všem vysvětlit, že naší snahou není opatřit vlkodava 
lidem, kteří by si ho přáli a pořídit štěně se jim zdá nákladné... 
Několikrát se nám ozvali různí lidé s upozorněním na psa, který je podle jejich názoru týrán. V některých 
případech ani po opakovaném ujištění, že jejich jméno a kontakt nikde nezveřejníme, nebyli ochotní toto 
poskytnout. Řešit anonymní udání nepovažujeme za správné. V takových případech je těžké se o pomoc psovi 
alespoň pokusit. Klademe si otázku, jestli pisatel skutečně chce pomáhat psovi v těžkých podmínkách a nebo 
jde spíše o neuspokojivé mezilidské vztahy, protože se zpravidla dovídáme více o majitelích než o psech. Mrzí 
nás ale, že vlastně tak někdy ani nevíme, jak na tom pes je.... Samozřejmě se snažíme ověřit každou dostupnou 
informaci o nevyhovující péči o psa, spolupracovat s místními úřady  a v případě potřeby nabídnout majiteli 
pomoc ve prospěch psa. Někdy byla tato upozornění oprávněná, někdy ne. Bohužel se stalo opakovaně, že jsme 
se některými případy zabývali zbytečně a zbytečně nad nimi trávili čas, ale i s tím se musí počítat.   
Za uplynulých pět let jsme se setkali s různými psími i lidskými osudy a tím, že jsme pomohli psovi jsme 
zpravidla pomohli i jejich původnímu majiteli. Setkali jsme se a setkáváme se i dál s různými přístupy majitelů 
psů. Zpravidla v době, kdy majitel potřebuje psa umístit a přenést na někoho jiného zodpovědnost, je jednání 
velmi dobré a slýcháváme nabídky a sliby, jak bude na svého psa přispívat, chce znát jeho další osud a podobně. 
Zájem ale končívá předáním vodítka se psem.... už nebýváme překvapeni a odměnou je nám spokojený              
a zaopatřený pes. Mnohokrát se také fond podílel na vyhledání majitele ztraceného a odchyceného psa.  
Za uplynulých 5 let jsme umístěním na stránkách i jinými způsoby  hledání pomohli najít majitele nebo psa 
v 18ti případech. Hledání některých psů je značně dramatické a jsme rádi, že většina psů i majitelů se zase 
šťastně shledala. Bohužel, byly ale i dva případy, kdy se ztracený pes nenašel a jeden byl nalezen mrtvý. 
Finanční přípěvek byl poskytnut ve výši téměř 210.000 Kč ve 20ti případech na potřeby jednotlivých psů a 5x 
jako podpora činnosti útulků pro opuštěná zvířata. U jednotlivých psů šlo ve většině případech o příspěvek       
na finančně náročnou léčbu, jejíž výše přesáhla možnosti majitele. V jiných případech se majitel dostal             
do přechodné složité finanční situace a psy by musel dát pryč. Ve třech případech byl poskytnut finanční 
příspěvek útulku, do kterého se dostal vlkodav a v dalších případech jako pomoc pro útulky, do kterých přišla 
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hromadně zvířata z nevyhovujících podmínek. Dvakrát byla naše pomoc v útulku i fyzická, pomoc s odčervením 
a ošetření proti zevním parazitů. S přibývající praxí se ukazuje, že příspěvky a spolupráci s některými útulky       
je potřeba velmi zvažovat a ověřovat. Bohužel bylo i několik případů, kdy na pomoc bylo již pozdě. Finanční 
příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti nebo podle znalosti situace a potřeby.  
NF plní i funkci osvětovou a konzultační v rámci chovu a zdravotní problematiky irských vlkodavů, případně 
jiných psů. Takto jsme se zabývali 38 různými psy včetně toho, že jsme byli zváni k posouzení vhodnosti držení 
psa, vhodnosti péče o psa a podobně. Věnujeme se propagaci myšlenky fondu a osvětě péče a správnému 
přístupu ke psům. Jsme rádi, že můžeme pomoci radou nebo konkrétním činem kdykoli se na nás někdo obrátí 
o pomoc. Nadační internetové stránky poskytují prostor nejen pro diskuzi příznivců plemene, ale i pro případné 
dotazy začátečníků. Slouží k informovanosti v širokém měřítku včetně toho, že mají lidé stejných zálib možnost 
si nezávazně popovídat i sjednat vycházky společně se svými  psy. 
Snažíme se samozřejmě podle možností pamatovat i na budoucnost plemene. Proto jsme se zapojili do akce 
získání materiálu a podkladů k výzkumu osteosarkomu. Také jsme uhradili náklady na uložení DNA materiálu 
pro budoucí možnou potřebu  a vyšetření DNA profilu u nemocného vrhu irských vlkodavů. 
Za vpravdě husarský kousek jsme považovali rychlé umístění  do náhradní péče nejen staršího nemocného 
vlkodava, ale i jeho společníka maličkého starého křížence. Smutné na tomto případu bylo nejen to,                   
že se majitelka psů zbavovala, ale že zatajila pravý zdravotní stav vlkodava, že o něj zřejmě nebylo pečováno 
odpovídajícím způsobem delší čas a že přestože nabízela finanční zabezpečení do budoucna, o osud obou psů 
se nikdy už nezajímala. Mnozí z vás si jistě pamatujete na Juru a jeho maličkého kamaráda pana Boltna. Dík        
za péči o ně patří Martině a Ivovi Začalovým. Pokud víme, pan Bolton je stále čilý. 
Ve světě existuje řada podobných organizací s mnohem delší tradicí, dlouhodobějšími zkušenosti a nutno 
přiznat i s většími možnostmi, než má náš NF. Přesto si myslíme, že účel, který jsme si na začátku předsevzali, 
plníme a jsme rádi, že jsme již mnoha psům, ale i jejich majitelům, mohli být prospěšní. Rozvíjí se spolupráce        
i s jinými organizacemi podobného zaměření, například se sdružením Barzoj v nouzi. Spolupracujeme                   
i se sousedními zeměmi. Vyměňujeme si informace s kolegy v Německu, poskytli jsme finanční  pomoc 
potřebným vlkodavům v Polsku a na Slovensku, psovi z Polska se u nás podařilo najít náhradní domov. 
Naší odměnou je pocit, že jsme pomohli podle svých sil poskytnout mnoha psům spokojený a důstojný život      
a že jsme v některých případech jejich původním majitelům pomohli vyřešit pro ně neřešitelnou životní situaci. 
Myslíte, že byste mohli a chtěli poskytnout domov vlkodavovi nebo některému jeho kříženci? Doporučujeme 
sledovat naše stránky, ale lepší bude již dopředu napsat a nabídnout svůj domov. 
Na závěr především děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílí a pomáhají činnosti Nadačního fondu 
Irský vlkodav. Děkujeme všem, kdo přispívají na jeho účet, děkujeme těm, kdo v různých místech republiky 
pomohli s konkrétním případem, děkujeme všem, kdo podporují myšlenku fondu a především děkujeme všem, 
kdo se ujali psů v nouzi a poskytli jim nový domov. Víme, že to často nebylo jednoduché. Kromě všeho, co bylo 
jmenováno, si ceníme toho, že práce je opravdu týmová.               

Přejeme nám všem i našim psům hezký život. 

             
Nadační Beruška, Sára a Igor                                                                                  Nadační Ares 
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26. 6. 2011 ‐  Nová informace související s identifikačním označením psů při cestování 
 
Čipovat – upřesnění 
 

Přestože již doběhlo osmileté přechodné období, kdy se chovatelé psů (koček a fretek) mohli připravit na to,    
že od letošního července bude možné označovat zvířata pouze čipem, Komise stanovila, že bude nadále 
akceptováno označení zvířat, které bylo provedeno před 3. 7. 2011. 
Formulace nařízení o čipování je sice jednoznačná, přesto Komise na svých stránkách uvádí výklad, že zvířata 
tetovaná do 3. 7. 2011 nemusejí být navíc očipovaná, a to za podmínky, že tetování je dobře čitelné.  
Jelikož v řadě členských zemí nebyla interpretace platnosti a podmínek nařízení jednoznačná, vznesl Milan 
Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, na toto téma dotaz na zasedání SCOFCAH v Bruselu (jednání 
šéfů veterinárních správ členských zemí). Odpověď by měla být závazná pro všechny členské země:                   
Po 3. 7. 2011 se musí psi označovat pouze čipem, ale u těch, kteří byli tetováni do tohoto data, není nutné 
dodatečně aplikovat čip za podmínky, že je tetování dostatečně čitelné. 
Přesto lze cestujícím po EU i do třetích zemí doporučit vyvarovat se nedorozumění, ke kterému by mohlo dojít 
při kontrole odpovídajícím orgánem v případě, že by tetování bylo špatně čitelné a nechat si označit čipem          
i psa, který již byl před 3. 7. 2011 tetován. Výhody čipu ostatně převažují nad tetováním. Například je snazší 
identifikace v případě, že se pes ztratí.                                             

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. 
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6. ŠAMPIONI 

Chovatelská stanice 

BALFAMA 
s radostí oznamuje, že fenka 

Brigid Balfama 
narozená 18.9.2009 

se stala novou 

ČESKOU JUNIORŠAMPIONKOU 

 
otec: ICH. Melodream Maker O´Marksbay 

matka: CH. Chayenne Stříbrný potok 

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 nový 

Český Grand šampion, šampion WDK (177 bodů) 
a splnil podmínky pro udělení titulu  

Interšampion 
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Chovatelská stanice Niké Victoria  oznamuje, že 

 
Quida Surycan  

* 3. 5. 2010 

Harmon Surycan x Laila Amarantine Monn 

je nový 

Český Junior šampion 
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CHS OLIVIUS oznamuje, že 

 

NEWTON OLIVIUS SURYCAN 
nar. 18. 12. 2008 

 

CESARO MEZI KAMARÁDY X ISABELLA SURYCAN 
OTEC VRHU "D" HRADECKÝ ÚSVIT 

 
je nový 

 

ŠAMPION ČR 
 

 
Více info na www.olivius.websnadno.cz 

 



 

35 

 
 
 

 
 

Autor Edita Béresová 
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ŠAMPIONI WDK 
BLACKSHADOW IRWANETT 

*30. 6. 2007      o. Arnold of Celerts       m. Ashby by Irwanett   ‐  s celkovým počtem bodů 137 

 
 

DRUID FLINTSTONE 
*26. 6. 2008       o. Greystone The Bequest of Celtic   m. Blackberry Flintstone ‐   s celkovým počtem bodů 130 
 

 



 

37 

ESPRIT MOONVILLAGE 

*13. 4. 2009      o. Quick Silver v. d. Saalmühle  m. Arantis Sagittarius ‐  s celkovým počtem bodů 129 
 

 
 

NENA SURYCAN 
*18. 12. 2008        o. Cesaro mezi Kamarády         m. Isabella Surycan  ‐  s celkovým počtem bodů 127 

 

 



Prestižní cena Alice in Wonderland poprvé v Čechách!

S velkou radostí, vděčností a hrdostí bychom vám rádi oznámili, že naše vlkodavka “Zlatonka”

DAUGHTER of Caen Morhen
zvítězila nejvyšším skóre v konkurenci 147 chrtů

a získala tak na mezinárodním coursingu v Itálii dvě skutečně mimořádné ceny:

Trofej "Alice in Wonderland" před devíti lety založili a s laskavostí věnovali paní Daniela Iori a pan Marcello Polli 
na památku jejich milované vlkodavky Alice in Wonderland.

Je pro nás samozřejmě velkou radostí, že naše DAUGHTER of Caen Morhen alias "Zlatonka" zvítězila v coursingu
v konkurenci čtyř vlkodavů. Získala CACL (CACIL nebyl udělen - startovali pouze 4 vlkodavi). 

Ale pro získání ceny "Alice in Wonderland" musela DAUGHTER uspět na coursingu i na výstavě, kde nejen že vyhrála 
svoji třídu, ale v porovnání s ostatními vítězi uspěla i o titul CAC.

DAUGHTER získala nejvyšší skóre absolutně ze všech zúčastněných chrtů z mnoha zemí Evropy
(Itálie, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie, Čechy, Chorvatsko, atd. ....)!!!!!

Děkujeme organizátorům - Klub chrtů Itálie, především paní Daniele Iori a panu Marcellu Polli za perfektní organizaci, krásné
prostředí a neuvěřitelně přátelskou atmosféru. Náš velký dík patří také oběma coursingovým rozhodčím - pan Geir Kristiansen
(Norsko) a pan Leandro Leandri (Itálie) - kteří naši DAUGHTER takto vysoce ocenili a při vyhlašování pro ni měli tolik krásných
slov chvály. Byl to báječný zážitek s radostným poznáním, že přeci jen jsou ještě dny a místa, kdy o udělení bodů a titulů
nerozhoduje ani jméno majitele, chovatele, či případně někoho známého. 

"Alice in Wonderland"
Doživotní cena, putovní pohár pro chrta s nejvyšším skóre

Tuto trofej mohl získat chrt, který se zúčastnil
speciální výstavy a mezinárodního coursingu

a získal nejvyšší skóre. Tento nádherný putovní pohár
u nás zůstane na jeden rok, jméno DAUGHTER of Caen Morhen

na něm zůstane zapsáno navždy spolu s ostatními vítězi.

"Nejlepší Irský vlkodav"
“VASCO” - Memoriál LeCaptainefracasse dei Mangialupi

Cena pro vlkodava s nejvyššími body
Mezinárodní coursing

Tuto trofej mohl získat vlkodav, který se účastnil
mezinárodního coursingu a získal nejvyšší skóre.

Tato nádherná cena z pravého stříbra u nás zůstává navždy.

DAUGHTER OF Caen Morhen - chovatel Romana Vraná - majitelé Romana a Jaromír VRANÝCH
Více foto či info na http://www.caenmorhen.estranky.cz/

©
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7. INZERCE 

CHOVATELSKÁ STANICE HIGHLANDS  HEART 
OZNAMUJE,�E O�EKÁVÁ ŠT��ÁTKA ZE SPOJENÍ: 

                    

 OTEC 

 
MULTICH. Knalläsen´s Collan 

Sveden *3. 9. 2007 
(Knalläsen´s  Őzz Őgonsten  

x 
Knalläsen´s Morley) 

CHAMPION DE VDH, DWZRV 
JUNIOR CHAMPION DE VDH, DWZRV 

COURSING CHAMPION 
Heart tested-0, 88 cm 

MATKA 

 
MULTICH. Esprit Moonvillage 

CZ *13. 4. 2009 
(Quick Silver v.d. Saalmühle  

x 
Arantis Sagittarius) 

-BOB,2-CACIB,BEST FEMALE,BIG5 
CHAMPION CZ, PL, WDK 
JUNIOR CHAMPION PL 
Heart tested-0, 84 cm 

 

Předpokládaný datum porodu  15.8.2011 
ŠÁRKA DOLEŽALOVÁ,VELKÁ BÍTEŠ 595 01 

highlandsheart@seznam.cz  www.highlandsheart.cz  
Tel.773 165 518, 606 243 553 
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8. KONTAKTY 
VÝBOR WDK 
Předseda:    
PhDr. Ester Trčalová, Štípská 505, 763  14  Zlín, Tel. 602 523 302, mail: estertrcalova@seznam.cz 
Poradce chovu, zástupce v EIWC: 
Ivana Veselá, Úhledná 24, 621  00  Brno, Tel. 777 262 322, mail: surycan.veselai@seznam.cz 
Výstavní referent, Místopředseda: 
Barbara Picmausová, Wolkerova 248/10, 674  01  Třebíč, Tel. 777 228 988, mail: Barbara712@seznam.cz 

Matrikář: 
Růžena Vlčková, Laziště 18, 398  04  Čimelice, Tel. 606 262 542, mail: vlcipisen@centrum.cz 
Jednatel: 
Šárka Doležalová, Za Potokem 40, 595  01  Velká Bíteš, Tel. 773 165 518, mail: highlandsheart@seznam.cz 

Tiskový referent: 
Dita Hrabáková, Kamýk 29, 340  12  Švihov, Tel. 606 557 565, mail: ditahrabakova@seznam.cz 
Hospodář: 
Ing. Eva Janíčková, Březí 114, 251  01  Říčany, Tel. 608 100 185, mail: janickova.eva@seznam.cz 
 
DOZORČÍ RADA 
Předseda: 
Ing. Jan Poul, Myšlín 44, 251  64  Mnichovice, Tel. 737 141 578, mail: poul@seznam.cz 
Člen: 
Ing. Pavlína Uzlová, Mirošov 633, 338  43  Mirošov, Tel. 604 772 363, mail: pavla@paluduz.cz 
Člen: 
Ing. Ilona Dubnová, Kmochova 18, 400  11  Ústí nad Labem, mail: dubnova@seznam.cz 
 
SEZNAM KONTROLORŮ VRHŮ 
Dagmar Holková, 739  41  Palkovice, Tel. 558 656 151,   mail: daskerwill@quick.cz 
MVDr. Zuzana Málková, Brloh 17, 440  01  Louny, 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, Mirošov 633, 338  43, Tel. 604 772 363,   mail: pavla@paluduz.cz 
Ivana Veselá, Úhledná 24, 621  00  Brno, Tel. 777 262 322,   mail: surycan.veselai@seznam.cz 
Mirka Duchková, Choustník 156, 391  18, Tel. 606 183 083,   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: 05 
Klubová výstava WDK:  88 
 

NA ZÁVĚR BYCH CHTĚLA PODĚKOVAT VŠEM, CO MI POMÁHALI SE ZPRAVODAJEM, HLAVNĚ 
PETŘE BENEDIKTOVÉ, ZUZCE MÁLKOVÉ a NF,  DAGMAR HOLKOVÉ, T. MARTÍNKOVI, EDITĚ 
BÉRESOVÉ a B. STRZALKOWSKÉ, ESTER TRČALOVÉ, BÁŘE PICMAUSOVÉ, IVANĚ VESELÉ         
a p. SÝKOROVI.                  Dita Hrabáková 
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Zpravodaj vychází výhradně pro potřeby členů WDK. 

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




