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Vážení členové klubu
Vážení přátelé,
další rok je za námi a tak se opět
setkáváme na stránkách naší klubové
ročenky. Věřím, že Vás zaujme a poslouží také jako dobrý zdroj informací z činnosti klubu, výcviku i chovu alpského
brakýře jezevčíkovitého.
Uplynulý rok nám přinesl řadu příjemných zážitků a výsledků v klubové
práci. Zejména bylo příjemné zjištění,
že se nám podařilo uskutečnit více klubových zkoušek oproti roku předešlému, což svědčí o zvýšeném zájmu členů
– vůdců o tyto akce, ale určitě také
i o jejich dobré úrovni. Vyvrcholením
celého snažení jsou vždy před koncem
roku mezinárodní barvářské zkoušky
honičů o pohár Gustava Kořínka. V roce
2015 je pořádal slovenský klub chovatelů AJD v krásném prostředí kraje Liptov.
Celou atmosféru podtrhly vynikající
úspěchy našich psů, ze tří zúčastněných
se všichni tři vešli mezi první čtyři psy.
Výsledky jsou zveřejněny na jiném
místě, takže musím ještě jednou poděkovat za vzornou reprezentaci klubu
a českých brak zejména vítězi panu
Janu Krasulovi se psem
Edym z Tisové, paní Leoně Jankůjové s fenkou Dorkou Z Vršku Javořiny
a panu Janu Zacpalovi se psem Kilem.
Úctyhodný výkon ode všech a zejména od pana Zacpala, který bez ohledu
na věk absolvoval tyto náročné zkoušky
s velkým nasazením.
Mohl bych tedy konstatovat,
že na pomyslné misce vah převažovaly ty příjemnější a lepší záležitosti, ale k větší spokojenosti
ještě pořád něco chybí. Některé
zkoušky musely být pro nedostatek zájemců zrušeny, někde
v oblastech neprobíhala klubová činnost na dobré úrovni nebo
vůbec a i když mohu konstatovat,
že příliv mladých nebo spíš mladších členů se zlepšil, ještě pořád
je třeba na tomto pracovat a co
zlepšovat. Situace někde vyústila ve změny. Přišli noví vedoucí
oblastí Viktor Liebich v oblasti
Orlické Hory a Svitavsko a Martin Rajgl v oblasti Střední Čechy,
přeji jim, aby jejich práce navázala
na ty dobré věci z minulosti a dále
povznesli ty věci, které se vytratili. Věřím, že se jim podaří získat
či obnovit důvěru členů v oblasti.
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Hodně zdaru a úspěchů ve Vaší práci.
V loňském roce bylo třeba také vyřešit v souvislosti s novým občanským
zákoníkem (OZ) některé legislativní
záležitosti týkající se klubu. Klub byl
zaregistrován (přetransformován) jako
zapsaný spolek. Na základě této skutečnosti musí být uvedeny do souladu s OZ
také stanovy klubu a ostatní související
dokumenty a to ještě v tomto roce 2016.
Součástí ročenky je nový návrh stanov a provozního řádu, které budeme
muset schválit a poté zaregistrovat stanovy klubu. Výbor a klubová konference připravily tento návrh podle svého
nejlepšího svědomí a vědomí, vycházejíc při tom se stanov původních. Je teď
na vás, na členech, abyste svým hlasováním podpořili tento návrh a urychlili
tak celý legislativní kolotoč, který byl
novým OZ odstartován.
Myslím si nebo jsem přesvědčen, že
v letošním roce a následně dále budeme slyšet alarmující zprávy z oblasti
chovu ABJ a bohužel budeme se muset
zamyslet, ale hlavně začít podnikat konkrétní „opatření“ nejen v chovu černých
brak, ale i v chovu červených brak, kde
situace začíná být velice vážná. Podrobněji se této problematice bude věnovat
určitě poradkyně chovu, ale bude nutná
spolupráce nejen vedoucích oblastí, ale
především všech chovatelů a majitelů
chovných jedinců. Každý aktivní přístup jednotlivých členů, zajímajících se

o chov a to nejen v ČR bude jistě přínosem. Důležitá bude komunikace se
zahraničními kluby a chovateli, nejen
na Slovensku ale prakticky po celé Evropě. Naše plemenitba je v současné době
zatížena poměrně velkou příbuzností a bude nutné oživit ji promyšleným
importem štěňat a také krytím se zahraničními jedinci. Za této situace se musí
stát poradce chovu, ale i celý výbor
hlavním koordinátorem realizace takových opatření a s pomocí zkušených
chovatelů pečlivě zvažovat a vybírat
jednotlivé případy. Jde nám samozřejmě v první řadě o práci, tedy o pracovní
vlohy, které by mohly z některých spojení nabíhat, ale zároveň musíme dbát
určité variability (nesoustředit se pouze
na jedny a ty samé jedince, ale pokoušet se hledat i jinde) ať už při výběru krycích jedinců či štěňat.
Jak vidíte, před klubem stojí řada
úkolů, z nichž některé si vyžádají dlouhodobějšího řešení, ale cílem celého
snažení musí být nepochybně pracovní
„zdravý“ pes, pracovní braka, která se
bude uplatňovat při lovu jako nezbytný pomocník, ale i kamarád. Přejme si,
aby se nám práce dařila a abychom měli
nadále radost ze svých pejsků.
Brakám zdar!
Ing. Libor Hanzlík, předseda ČKCHABJ

www.alpskybrakyr.cz

Zpráva jednatele klubu ABJ

Vážení přátelé, máme za sebou první
rok fungování nově zvoleného výboru.
Výbor v novém složení, dle výsledků
voleb z konference 2015, zahájil svoji
činnost 8.2.2015 na své první výborové
schůzi v Želivě. Hlavním úkolem nového
výboru bylo především transformovat
klub dle nového občanského zákoníku a uvést veškeré související klubové
dokumenty do souladu. Dále aktualizovat nebo vytvořit některé nové klubové směrnice a připravit a koordinovat
výstavy a bonitace. V průběhu roku
byly připomínkovány především stanovy a provozní řád. Jak již uvedl předseda
klubu ve své zprávě, bude jejich konečná podoba uvedena v ročence, a je
třeba je schválit na oblastních schůzích
do 30. června letošního roku, aby mohly
být včas zaregistrovány. Vzhledem
k uvádění osobních údajů členů na klubových stránkách a v ročence, je nutné,
aby stávající členové vyplnili a podepsali souhlas se zpracováním osobních
údajů. Využijte prosím oblastních schůzí
pro jeho vyplnění a odevzdání vedoucímu oblasti, nebo ho pošlete přímo jednateli. Tento souhlas je i součástí nové
přihlášky do našeho klubu umístěné
na web. stránkách.
Součástí činnosti členů výboru byla
a je i komunikace se zástupci zahraničních klubů. Druhý květnový víkend,
jsme s kolegou Mírou Mackovčínem přijali pozvání na výroční valnou hromadu německého klubu „DACHSBRACKE“
v Hahnenklee. Po příjezdu a přátelském
přijetí, jsme hovořili se zástupci výboru
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německého klubu o problémech spojených s klubovou činností. Nejtíživějším problémem je na obou stranách
úroveň chovu, a to nejen v případě
černých jedinců. Pro zlepšení situace
přijal německý klub řadu opatření. Pro
příklad - doporučovat pouze spojení
jedinců, kteří mají max. dva stejné předky ve čtyřech generacích, žádná opakovaná spojení, žádné upřednostňování
chovného psa v jednom roce, nerozdělovat černou a červenou linii, využití psa
s exteriérem VD nebo omezení počtu
spojení pro chovného psa max. 3x za rok
a 8x za život. Cílem klubu je především
zachovat charakter plemene loveckého
psa a minimalizovat vznik tzv. módního
psa. Velký význam vidí němečtí kolegové v zahraniční spolupráci a přílivu
genetického potenciálu v rámci využití chovných jedinců. Na tomto setkání
byla zdůrazněna potřeba pravidelného
setkávání klubových poradců chovu
a předávání informací o chovných
jedincích a možnostech krytí. Při této
příležitosti nás oslovil předseda Norského klubu pan Terje Skalleberk s pozváním na srpnovou výstavu spojenou
s oslavou 10. výročí založení norského
klubu. Vzhledem k souběhu termínů
s našimi klubovými akcemi se bohužel této výstavy a oslavy nemohl nikdo
z výboru zúčastnit. Rád bych zde, ještě
jednou poděkovat panu Aleši Doležalovi za podporu a pomoc při tomto setkání. V souvislosti se spoluprací se zahraničními kluby bych krátce připomenul,
že dle nařízení EU je nutné, aby štěňata
vyvážená do zemí EU byla očkována
proti vzteklině. (pozn. při vývozu musí
mít jedinec pas, mikročip a očkování
proti vzteklině s 21 dny ochranné lhůty).
Náklady s tímto spojené lze po dohodě
zohlednit v ceně.
Členové výboru se v průběhu roku
krátce sešli po výstavě na Konopišti a poté při výstavě na Břestku. Tam
byla řešena především otázka konání
Mezinárodních barvářských zkoušek
v roce 2016, nominace psů a rozhodčích
na PGK 2015 na Slovensku, plán výstav
na rok 2016 a bohužel i nepříznivá situace na některých oblastech a její řešení.
Klubová činnost na oblastech úzce souvisí s rozvojem členské základny našeho klubu. Jsou to především vedoucí
a členové oblastí, kdo přichází během
své myslivecké a kynologické činnosti

v dané lokalitě do prvotního kontaktu
s potenciálními zájemci o naše plemeno. Vzhledem k snižujícímu se počtu
členů našeho klubu je třeba, abychom
v rámci možností, maximálně podporovali příchod nových členů. Ať už prezentací práce plemena při naháňkách,
na výstavách, pozváním na naše akce,
ale i poskytováním užitečných rad
a informací. Široká členská základna přináší nejenom větší počet vůdců a chovatelů alpské braky, ale nese sebou
i zlepšení ekonomické situace klubu.
Na základě řady podnětů našich
členů se výbor rozhodl změnit místo
konání jarní klubové výstavy a bonitace. Rozhodnutí padlo na areál penzionu Vasury v Kolesách nad Labem,
kde pořádají výstavy i jiné kluby, např.
klub chovatelů barvářů. S prostředím se
můžete seznámit na webových stránkách penzionu. Doufáme, že tato volba
byla dobrá a povede ke spokojenosti.
Podzimní výstava a bonitace byla, pro
tento rok, přesunuta z Břestku do Zdobnice v Orlických horách. Bude probíhat
v neděli po sobotních Mezinárodních
barvářských zkouškách. Předpokládáme, že se výstavy zúčastní i zahraniční
hosté a delegáti a vznikne tak příležitost
k zhodnocení úrovně chovu, případně
porovnání kvality exteriéru a předání
nových informací a zkušeností.
Jako zástupce našeho klubu jsem se
26. listopadu zúčastnil, VI. sněmu ČMKJ.
Hlavním bodem byla rovněž transformace ČMKJ dle nového OZ a schválení
nových stanov. Dobrou zprávou byla
informace o vrácení chovatelského příspěvku klubu a vyplacení příspěvku
70 Kč za každé zapsané štěně. Dále jsme
byli informováni o změnách v kynologických předpisech. Z celé řady projednávaných bodů bych zdůraznil změnu
v zápisním řádu ČMKU, a to především
článek X. bod 9. v novém znění,“ V případě opakovaného nebo závažného
porušení chovatelských předpisů ČMKU
nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou
prováděny zápisy vrhů na registrovaný
název chovatelské stanice příslušného
chovatele, a to po dobu předem určenou
nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn
podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit
i na chovné jedince v držení majitele této
chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí
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být po dobu zákazu využiti v chovu, ani
zapůjčeni či převedeni k chovatelským
účelům bez ohledu na majitele či držitele.
V případě opakovaného nebo závažného
porušení chovatelských předpisů ČMKU
nebo FCI ze strany smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU
rozhodnout, že bude zastaveno poskytování chovatelského servisu tomuto klubu,
a to po dobu předem určenou nebo až
do odvolání. Klub bude předem upozorněn a bude mu poskytnuta dostatečně
dlouhá doba na odstranění problémů.“
Uvádím zde tento bod především
v souvislosti s případem prodeje štěňat ABJ bez PP, po rodičích s PP, který
v uplynulém roce řešila kárná komise.
Prodej a využívání jedinců ABJ bez PP
v myslivecké praxi je problémem nejen

v ČR, ale i v sousedních státech. Bohužel
dochází k situaci, kdy zahraniční zájemci nakoupí u našich chovatelů relativně levná štěňata, tyto jedince často
ani necvičí a nerozvíjí, mnohdy ani
neočkují, ale pouze za úplatu vypouští
za účelem štvaní a vyhánění zvěře z polních kultur, a poté nemají ani zájem se
o zraněné nebo ztracené psi postarat.
Tato skutečnost, je i jedním z důvodů,
proč nás žádají zahraniční kluby o to,
aby naši chovatelé neprodávali štěňata
zájemcům, kteří nejsou členy příslušného klubu v daném státu. Přál bych si,
aby náš klub nemusel problémy tohoto
typu v budoucnu řešit.
Přeji všem členům našeho klubu
mnoho zdaru, radosti a úspěchů v práci
s našimi brakýři.

Na závěr bych rád poděkoval všem
členům výboru, členům komisí a především vedoucím oblastí za ochotu
a mnohdy i nelehkou práci, kterou pro
Náš klub dělají.
Brakám zdar!
Ing. Jiří Bradáč, jednatel ČKCHABJ

Přehled výsledků zkoušek v roce 2015

hľadanie

durenie diviak

hlasitosť na stope

dohľadávka vodič

odvaha

poslušnosť

správanie sa po výstrele

správanie sa pri zastr. zveri

správanie sa na stanovišti

vytrvalosť

orientácia

vodenie psa

odloženie na remeni

Bekky Toturov dvor
vodič MVDr. Peter Smrčo

známka

3

4

3

2

3

3

4

4

0

4

4

4

4

4V

Kim spod Striebornej
vodič Ivan Zoka

známka

4

1

1

2

4

2

4

4

4

3

1

4

4

4R

138

III.

Edy z Tisové
vodič Ján Krasula ČR

známka

3

4

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4V

192

I.

víťaz CACIT
1. místo

Kil
vodič Ján Zacpal ČR

známka

3

4

4

3

3

3

4

4

3

4

4

2

4

4V

180

II.

4. místo

Bur Kolesárka
vodič Radoslav Vinca

známka

2

4

4

4

2

3

4

4

4

3

4

4

4

4R

176

II.

Holly
vodič Barányai Gábor

známka

4

4

4

4

4

2

4

4

3

4

4

4

4

4V

196

II.

Vadas Plesnivec
vodič Ján Garčala

známka

1

1

1

3

1

4

Bim od Hozákovho dvora
vodič Martin Ďurček

známka

3

3

2

0

3

3

4

4

4

4

4

4

3

0

Dorka z Vršku Javořiny
vodič Leona Jankujová ČR

známka

3

4

4

4

3

3

4

4

3

4

4

3

4

4V

Meno psa

6

počet bodov

čuch

MHZ o pohár G. Kořínka 27. - 29.11.2015

Cena
absolvoval

odstúpil
absolvoval
188

I.

RES.CACIT
2. místo

www.alpskybrakyr.cz
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4

4

4

ANNY z Němčic

FIRČI z Vršku Javořiny

FREDIE vom Peterholz

4

4

4

4

4

4

3

3

4

DAK z Weinberka

FIFI z Údolí Rožnova

CER z Břehařovského les.

LUX Majerka

IRON Kančí ráj

Hošťálková 31.10. - 1.11.2015

4

AKI z Borysova Dvora

4

4

24. - 25.10.2015

1

2

4

4

3

3

4

4

4

odstoupil

4

ACO-ENDY Kovašski

Písek

CAR z Hřebečských lesů

HANY z Mačovic

CEDRIK z Dalešických lesů

odstoupil

1

DÁŠA z Hakamilu

3

odstoupil

17. - 18.10.2015

ČÍRA z Hakamilu

BONA Lipina

Tuchom

odstoupil

4

ADDY z panství Thonsern

4

AKI z Borysova Dvora

4

CINDA Maloúpské kníž.

4

odstoupil

4

OLIN z Vickova

4

BONA Lipina

4

5. - 6.9.2015

Nos Hled

LESSY spod Striebornej

Stará Obora

Pes/fena

Honičské zkoušky

3

4

1

zaj, liš

4

2

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

div

Nahánění

3

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Hlas.

4

2

1

4

3

4

3

4

2

2

4

2

2

3

2

4

3

vod h/oz

Dosled

3

1

2

4

1

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Obůrka Posluš.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Chov.
po výstř.

4

1

2

4

4

1

4

4

2

4

3

4

2

4

4

4

4

4

1

4

1

4

2

4

3

4

4

4

4

2

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

1

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Chov.
Chov.
Vytrv. Orient.
u stř. zv. na st.

2

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

3

4

3

4

2

4

4

4

2

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

151

124

149

161

156

167

187

168

122

133

181

182

162

182

173

184

176

Vod. Odlož. Body

II.

III.

III.

III.

III.

III.

I.

II.

III.

III.

I.

II.

II.

I.

II.

I.

I.

1.

5.

4.

2.

3.

2.

1.

1.

3.

2.

3.

5.

7.

2.

6.

1.

4.
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4

ELA z Dalešických lesů

4

3

Chavy z Údolí Rožnova

4

3

4

3

2

Elza z Hřebečských lesů

Diana z Hřebečských
lesů

Chan z Údolí Rožnova

Ema od Třech topolů

Char z Tisové

26.9.2015

4

Xaver z Čerchovky

Písek

4

Bad z Hřebečských lesů

Vodění

4

29.8.2015

Stříbro

4

4

4

2

3

4

1

4

4

4

Odložení

4

4

4

2

2

4

4

4

div

Nahánění

zaj, liš

Mat Vltavské Údolí

Datum

Pes/fena

Barvářské zkoušky honičů

KALINA

3

4

odstoupil

3

FIFI z Vršku Javořiny

BESI ze Strakovské mysliv

3

odstoupil

DON od Třech topolů

EDY z Tisové

odstoupil

1

2

4

4

4

AKI z Borysova Dvora

KENNY z Vínského břehu

4

4

CIPÍSEK Maloúpské kníž.

21. - 22.11.2015

4

MAT Vltavské Údolí

Stupava

4

7. - 8.11.2015

Nos Hled

DIXI od Třech topolů

Jezvinec

Pes/fena

Honičské zkoušky
Dosled

3

2

3

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

Obůrka Posluš.

4

4

4

4

4

4

4

4

Chov.
po výstř.

2

2

4

2

3

4

4

4

4

3

2

4

4

4

4

4

4

4

Chování u stř. zv. Poslušnost

vod h/oz

Dosled

4

4

4

4

2

4

4

4

Hlas.

144

115

170

152

166

146

156

156

156

Body

1

4

4

4

1

4

4

4

II.

III.

II.

II.

I.

III.

I.

I.

I.

Cena

4

3

3

4

4

4

4

3

4.

5.

2.

3.

1.

4.

3.

2.

1.

Pořadí

4

3

4

2

2

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

Chov.
Chov.
Vytrv. Orient.
u stř. zv. na st.

4

2

3

2

4

4

4

4

4

3

4

1

4

4

4

4

170

157

172

125

128

184

184

174

Vod. Odlož. Body

III.

II.

I.

III.

III.

I.

I.

I.

3.

2.

1.

4.

4.

2.

1.

3.

Cena Pořadí

Zpráva výcvikáře za rok 2015
Vážení členové klubu, nastal čas
zhodnocení loňského roku, zamyšlení se nad tím, co se povedlo a naopak,
v čem se dá přidat a udělat něco pro
zlepšení. Každý rok je trochu jiný a specifický od toho předcházejícího. Z mého
pohledu byl loňský rok hlavně o práci
oblastí, které jsou naším základem.
Podle toho, jak silná oblast je, tak také
vypadá dění a prezentace všech činností, které se zde konají. Každý nový rok
se zahajuje výcvikovými dny, a každá
oblast vždy dopředu avizuje termíny
a místa konaní. Jenom mě mrzí, že se
na klubových stránkách dozvídáme
o těchto akcích pouze z těch samých,
stále se opakujících oblastí. Proto prosím, a apeluji, na vedoucí ostatních
oblastí, aby o svých akcích informovali
přes naše klubové stránky a podělili se
tak i s ostatními členy klubu.
Součástí mé zprávy jsou i tabulky
z jednotlivých zkoušek, které taktéž
v loňském roce proběhly. U některých
výsledků se možná budete podivovat nad skuteční z nedostatku psů. Je
to z toho důvodu, že některé klubové
zkoušky pořádáme společně s Okresním mysliveckým spolkem, který doplňuje počty startujících z jiných plemen,
které ve svých tabulkách neuvádím.
Úroveň pořádání našich klubových
zkoušek závisí na několik aspektech.
Především dobrá organizace a příprava zkoušek je základ jejich úspěchu.
Tato činnost leží, povětšinou, na bedrech několika jedinců – členech klubu
nebo jejich kamarádů a těm patří velké
poděkování. Ono uspořádat dvoudenní
zkoušky není jednoduchá věc a zabere to spoustu času, mnoho finančních
prostředků a právě tomu odpovídají
i poplatky za zkoušky – startovné.
Další kapitolou jsou rozhodčí. V čele
je vrchní rozhodčí, který ze své pozice
a svým vystupováním, dává zkouškám
vážnost a také zodpovídá za dodržování
zkušebních řádů, řeší případné protesty.
Rozhodčí pak musí být přísní a přesní
ve svých výrocích. Před disciplínou si
vyjasňují danou zkoušku, hlavně pro
začínající vůdce, říct jim, jak si výkon psa
a vůdce představují a zodpovědět případné dotazy. Na druhé straně je samozřejmostí a nutností, aby vůdci znali
zkušební řády. Rozhodčí by měl také
vystupovat tak, aby vůdce uklidnil, otupil jeho nervozitu, která se mnohdy pře-
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náší i na psa. Myslím, že máme spoustu
zkušených rozhodčích z výkonu. Čas ale
nezastavíme a já touto cestou žádám ty
chovatelé a majitelé brak, kteří by měli
zájem stát se rozhodčími z výkonu, aby
se obrátili na vedoucí oblastí, vycvikáře,
případně na kteréhokoli člena výboru.
Zájemce musí mít předvedeny požadované počty psů na zkouškách (u nás se
jedná o BzH a HZ) a teprve poté se stane
čekatelem, který své čekatelství ukončí
úspěšným složením zkoušky. Jak vidíte,
není to záležitost měsíců, ale spíše roků.
Proto neváhejte a rozšiřte naše řady. Vše
to děláme především proto, aby se náš
pes stal lovecky upotřebitelný, případně, aby se mu, složením zkoušky z výkonu, pootevřely dveře k jeho uchovnění.
Je mi jasné, že ne všichni držitele brakýřů mají ambice vychovat chovného
jedince. Ale na druhou stranu je nám
v klubu líto každého psa či feny, kteří
jsou dobří v exteriéru, včetně perfektní
práce. Pak je takového jedince škoda.
Vrcholovou akcí loňského roku byl
11. ročník O Pohár Gustava Kořínka,
který se konal v termínu od 27.11.2015
do 29.11.2015 v okolí Liptovského Mikuláše na Slovensku. Sraz všech účastníků byl již v pátek v 11:00 v Liptovském
Mikuláši, odkud se všichni přesunuli
k dvouhektarové obůrce. Zde proběhl
nástup, vylosování pořadí a veterinární
kontrola. První disciplína nesla název:
„Skúška odvahy v diviačej obore“. Oproti předcházejícím ročníkům pořadatelé
zvolili tento postup a přes naše počáteční obavy se ukázalo, že tento tah
urychlil průběh soutěže, především
v závěrečném dni. Náročnost disciplíny
a přísnost rozhodčích v posuzování se
projevilo na závěrečné známce. Nebyla
dána ani jedna čtyřka a někteří, dokonce, ani neuspěli. Můj názor a poznatek
na tuto disciplínu je následující. Určitě
je ochota zkoušená na „volno“ pro praxi
stoprocentně lepší, než náš „oplůtek“.
Ovšem oproti tomu, v obůrce vypustíte psa s povelem, aby našel divočáky a začal je hlásit, případně je dostal
do pohybu. Potud je vše v pořádku.
Uplyne stanovený čas a rozhodčí požádají vůdce o odvolání psa. A zde nastává
problém. Vůdce s pomocí rozhodčích,
či jiných pomocníků, se snaží v rojnici odchytit psa, který, při přiblížení se
ostatních, ještě přidá na intenzitě hlášení a nahánění. Tím pádem je mnohdy

čas na odchycení psa delší, než samotná
zkouška. Neměla by být tato disciplína
ukončena alespoň výstřelem, což je
znamení pro psa, že pán nebo střelec, divočáka minul a tím pro něj práce
končí? … Po ukončení této disciplíny
se všichni účastníci přesunuli do Penzionu Larion v Králové Lehotě. Po ubytování následovala večeře a s ní slavností
zahájení 11. ročníku PGK, které přešlo
do společenského večera s poradou
rozhodčích. V sobotu ráno se účastníci auty přesunuli do revíru Urbárského
pozemkového společenstva Hybe, kde
byly nachystány 2 leče. Všichni zúčastnění byli poučeni o zásadách lovu
a bezpečnosti při střelbě, a zároveň byli
upozorněni na možnost výskytu medvěda nebo vlka v leči. Tato skutečnost
se nepotvrdila, ovšem pobytové znaky
od medvědů byly známy a možná právě
toto zapříčinilo, že v leči byla z kraje
pouze vysoká zvěř. Zahájením první
leče se otvíraly možnosti vyniknout
psům při jejich práci. Po první leči následovala svačina a přesun na leč druhou.
Díky začínajícímu sněžení byl štěkot
psů v leči velmi tlumený. Po skončení
na výřadu leželi dva lončáci. Rozhodčí si ujasňovali práci jednotlivých psů
v obou lečích a své poznatky, po večerní poradě, předložili vůdcům a koroně
na společenském večeru. V neděli ráno
nás přivítala sněhová nadílka s úžasným
pohledem na Vysoké Tatry. Z penzionu byl přesun, necelých 10 kilometrů,
do honitby, kde proběhly zbývající disciplíny – tedy chování na stanovišti, klid
po výstřelu, odložení a v neposlední
řadě dosled na pobarvené stopě. Jednotlivé stopy byly založeny do prudkého svahu, což na psech nebylo znát, o to
horší to ovšem bylo pro vůdce, rozhodčí a koronu. Po splnění všech disciplín
se všichni přesunuli zpět na penzion
a netrpělivě čekali na slavností ukončení a vyhlášení výsledků.
Pro náš klub výsledky dopadly nad
očekávání. Na prvním místě skončil Edy
z Tisové s vůdcem Janem Krasulou, I.cena 192 bodů a titul CACIT. Na druhém
místě fena Dorka z Javořiny vedená Leonou Jankujovou v I.ceně s počtem bodů
188 a se zadáním titulu RES CACIT. A naší
delegaci zakončil na čtvrtém místě pes
Kil s vůdcem Janem Zacpalem, který
obdržel zvláštní cenu za nejstaršího
účastníka tohoto ročníku. Klobouk dolů
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před jejich společným výkonem.
Všem našim vodičům proto patří
velké poděkování za reprezentaci našeho klubu, za předvedenou práci a dosažené výsledky. Na závěr 11. ročníku
bylo proneseno mnoho hřejivých slov
od představitelů jednotlivých delegací.
Nás těší nejen úspěch našich startujících, ale i podpora z řad korony, která
byla z české strany nepřehlédnutelná
a mnohdy se mi zdálo, že nejsme na Slovensku, ale doma.
Nemalé poděkovaní také patří organizátorům, kteří odvedli dobrou práci,
a taktéž sboru rozhodčích, kteří posuzo-

vali jako tým, bez ohledu o jakého psa
se jednalo. Prostě tak, jak to má být.
V letošním roce nás čekají opět výcvikové dny v jednotlivých oblastech, jsou
naplánovány BzH a HZ zkoušky po celé
republice. Proto přeji všem vůdcům,
kteří se chystají na některé z těchto akcí,
aby se jim podařilo zúročit to, co v průběhu roku natrénují.
Máme před sebou také dvě vrcholové akce. První se uskuteční v oblasti
č. 5 a jedná se o Mezinárodní barvářské zkoušky ABJ pod záštitou hraběte
Kolowrata. Druhá akce bude dvanáctý
ročník O pohár Gustava Kořínka, který

se pořádá v oblasti č. 7. Na obě akce
proběhnou nominace, o kterých budete včas informováni a budu rád, pokud
se, prostřednictvím vedoucích oblastí, nebo přímo mě, obrátí co nejvíce
zájemců. Z nich vybereme ty nejlepší,
kteří nás budou reprezentovat.
Závěrem mého příspěvku přeji všem
členům a příznivcům alpské jezevčíkovité braky hlavně hodně zdraví a mnoho
krásných zážitků na klubových akcích.
Brakám zdar.
Kynologii a brakýřům Zdar!
Milan Vysoudil

Plán zkoušek ČKCHABJ na rok 2016
Oblast

Druh zkoušek

Datum

Barvářské zkoušky honičů
4
27.8.2016
BZH

Místo

Zad.titulu

Odpovědná osoba

Sychrov

CACT,Res.CACT

Mackovčin

Stříbro

CACT,Res.CACT

Mrkous

2

BZH

27.8.2016

1

BZH

24.9.2016

Písek

Komárek

9

BZH

24.9.2016

Radvanec

Šolta

10

BZH

1.10.2016

Brno

Šikula

Poznámka

Honičské zkoušky
1

KHZ

10.-11.9.2016

Hluboká n.Vlt.

2

KHZ

8.-9.10.2016

Stříbro

Komárek

1

KHZ

29.-30.10.2016

Písek

Komárek

s OMS

3

KHZ

29.-30.10.2016

Hošťálková

Janovská

s OMS

2

KHZ

5.6-.11.2016

Nýrsko

Mrkous

6 psů

9

KHZ

5.-6.11.2016

Děčín

Šolta

6 psů

8

KHZ

3.-4.12.2016

Slezské Rudoltice

MBHZ

3.9.2016

MHZ Kořínek

26.-27.11.2016

CACT,Res.CACT

obora

Mrkous

CACT,Res.CACT

Kavanová

Rychnov n.K.

CACT,Res.CACT

Liebich

Stupava

CACIT,CACT,Res.

Jandl

Mezinárodní zkoušky
5
7

Výcvikové dny v roce 2016
Oblast
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Datum akce

Místo konání

Pořadatel

1

14.5.2016

Provazce

Komárek

2

23.4.2016

Pivoň

Mrkous

3

13.8.2016

Hošťálková

Janovská

4

30.4.2016

Roztoky u Jilemnice

Vodnárková

4

bude

Trutnov

Mackovčín

5

4.6.2016

Uhřínov

Liebich

6

28.5.2016

Třebenice

Rajgl

7

?

Stupava

Jandl

7

14.5.2016

Boleradice

Jandl

8

18.6.2016

Slezské Rudoltice

Kavanová

9

14.5.2016

Konojedy

Šolta

9

27.8.2016

Radvanec

Šolta

10

30.4.2016

Drásov

Šikula

Poznámka

kvalifikace MBHZ
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Kontakty na členy výboru, vedoucí oblastí, KRK a KK
funkce výbor
ČKCHABJ

jméno

mobil

pevná
linka

e-mailová adresa
hanzlik.ls220@lesycr.cz

adresa

předseda

Ing. Libor Hanzlík

724 525 076

jednatel

Ing. Jiří Bradáč

604 751 967 482 412 045

poradce chovu

Jolana Michalcová

603 201 920

ekonom

Jana Oravcová

728 948 702

výcvikář

Milan Vysoudil

602 748 671

milan.vysoudil@seznam.cz Hrabová 89, 789 01 Zábřeh

ved. redak. rady Eduard Mazanec

603 147 467

redakcnirada@alpskybrakyr.cz Koclířov 246, 569 11 Koclířov

člen výboru

Jiří Kavan

731 549 894

jirikavan@seznam.cz

Slez. Rudoltice 84, 793 97 Slez. Rudol.

oblast č. 1

Petr Komárek

724 226 542

petr.komar@atlas.cz

Libenice 27, 391 33 Jistebnice

oblast č. 2

Bc. Jiří Mrkous

731 530 434

mrkousj@seznam.cz

Prášily 86, 342 01 Sušice

oblast č. 3

Bc. Markéta Janovská

606 665 080

janovskamarketa@seznam.cz Staré Hamry 281, Staré Hamry 739 15

oblast č. 4

Miroslav Mackovčin

724 524 390

mackovcin.ls174@lesycr.cz

oblast č. 5

Viktor Liebich

733 532 969

v.liebich@seznam.cz

oblast č. 6

Martin Rajgl

602 266 561

rajgl@nielsen.cz

oblast č. 7

Zdeněk Jandl

776 068 003

jandlsumice@seznam.cz

oblast č. 8

Kateřina Kavanová

776 171 890

oblast č. 9

Jindřich Šolta

704 121 400

msradvanec@seznam.cz

oblast č. 10

Antonín Šikula

732 552 573

asikula@seznam.cz

Unín 40, 679 24 Unín

předseda

Milan Černý

602 467 961

alcedomc@volny.cz

St. Dvořáka 722, 399 01 Milevsko

člen

Petr Březina

736 688 858

člen

Ing. Lukáš Vodnárek

606 781 594

admin@alpskybrakyr.cz

předseda

Miroslav Mackovčin

724 524 390

mackovcin.ls174@lesycr.cz

Tuchom 39, 289 35 Košík

člen

Jiří Ungrád st.

737 505 058 494 545 129

bohotovec@seznam.cz

Liberk 63, 517 12 Liberk

člen

Drahomír Michalec

603 201 920

topeni@michal-ec.cz

člen red. rady

Ing. Lukáš Vodnárek

606 781 594

admin@alpskybrakyr.cz

jirin.bradac@volny.cz

Hartmanice 76, 342 01 Sušice
Petrašovice 20, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

poradcechovu@alpskybrakyr.cz Všeteč 31, 375 01 Týn nad Vltavou
oravcova.j@email.cz

Mokrá 136, 664 04 Mokrá

vedoucí oblastí

Tuchom 39, 289 35 Košík
Uhřínov pod Deštnou 58, 516 01
Skalice 25, 256 01 Benešov
Žarošice 343, 696 34 Žarošice

kavanova.katerina@seznam.cz Slez. Rudoltice 84, 793 97 Slez. Rudol.
Prácheň 169, 471 14 Kamenický Šenov

revizní komise

brezina.loucky@seznam.cz Loučky 146, 742 36 Odry
Roztoky u Jilemnice 150, 512 31
Roztoky u Jilemnice

kárná komise

Všeteč 31, 375 01 Týn nad Vltavou
Roztoky u Jilemnice 150, 512 31
Roztoky u Jilemnice

bonitační komise
poradce chovu

Jolana Michalcová

603 201 920

* rozhodčí z exter MVDr. Lenka Močubová 602 690 923

poradcechovu@alpskybrakyr.cz Všeteč 31, 375 01 Týn nad Vltavou
minua@seznam.cz

Vyskeř - Skalany 35, 511 01 Turnov

výcvikář

Milan Vysoudil

602 748 671

milan.vysoudil@seznam.cz Hrabová 89, 789 01 Zábřeh

člen

Petr Březina

736 688 858

brezina.loucky@seznam.cz Loučky 146, 742 36 Odry

člen

Jiří Kavan

731 549 894

člen

Kateřina Kavanová

776 171 890

jirikavan@seznam.cz

Slez. Rudoltice 84, 793 97 Slez. Rudol.

kavanova.katerina@seznam.cz Slez. Rudoltice 84, 793 97 Slez. Rudol.

* V případě neúčasti MVDr. Močubové, bude do komise nominován jiný rozhodčí s příslušnou aprobací.

www.alpskybrakyr.cz
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Zpráva ekonoma klubu
Vážení přátelé, členové klubu a milí příznivci plemene ABJ,
Ráda bych Vás touto cestou seznámila s finančním hospodařením našeho klubu za uplynulý rok 2015.
Stav pokladny k 1.1.2015 byl
6 263,00 Kč
Stav běžného účtu k 1.1.2015
68 840,42 Kč
Celkem k dispozici k 1.1.2015 tedy bylo
75 103,42 Kč
Příjmy za rok 2015 – pokladna i běžný účet
Členské příspěvky včetně doplatků
Příspěvky za odchovaná štěňata
Výstavy
Bonitace
Prodej reklamních předmětů
Reklama a propagace
Úroky
Ostatní příjmy z vyúčtování
ČMKJ
Příjmy celkem

89 500,00 Kč
23 000,00 Kč
22 100,00 Kč
7 200,00 Kč
8 100,00 Kč
1 400,00 Kč
8,59 Kč
26 650,00 Kč
12 365,00 Kč
190 323,59 Kč

Stav pokladny k 31.12.2015
Stav běžného účtu k 31.12.2015

7 821,00 Kč
131 595,01 Kč

Hospodářský výsledek

64 312,59 Kč

Výdaje za rok 2015 – pokladna i běžný účet
Tiskoviny, poštovné, složenky, ročenky
Poplatky bankám
Výstavy, ceny a dary
Mezinárodní akce
Organizační činnost, cestovné, konference
Poplatky za klub ČMKj

Výdaje celkem

40 653,00 Kč
1 391,00 Kč
23 704,00 Kč
9 485,00 Kč
48 568,00 Kč
2 210,00 Kč

126 011,00 Kč

Většinou ještě k této informaci připojuji, kolik během roku vstoupilo do klubu členů a kolik jich momentálně evidujeme. Vloni k nám
přibylo 26 nových příznivců, bohužel k velké nelibosti 110 jsem jich z různých důvodů musela vyřadit. Dělám to nerada, ale přeci jen, pokud
to beru opravdu ze střízlivého ekonomického pohledu, činnosti klubu je určitým způsobem finančně zatížená a pokud máme nastavena
určitá pravidla, především to, že veškeré poplatky na následující rok musí být uhrazeny do 31. prosince roku předchozího, nejde tedy neustále
držet i členy, kteří buď nemají zájem podílet se na chodu našeho zájmového seskupení, nebo na to mají jiné důvody. Proto apeluji na Vaši
shovívavost i určitý aktivní zájem se podílet na všem, co vede k úspěšnému a hladkému chodu našeho klubu.
Připomínám, že pro všechny členy klubu a hlavně pro majitele chovných jedinců je důležité sledovat změny v ceníku služeb klubu a
dodržovat závazky, které mu v chovatelské činnosti vůči klubu vzniknou (členské příspěvky, poplatky za štěňata apod.)
S platností od 22.2.2014 bylo odhlasováno, že majitelé chovných psů budou platit stejné poplatky jako majitelé fen, tedy 100,- Kč
za štěně, tento poplatek je splatný 2x ročně a to vždy k 30.6. a 31.12. daného roku, ve kterém se štěňata narodila.
Dále jako členy klubu budeme evidovat tedy pouze ty, kteří mají zaplaceno alespoň na rok 2016, ostatní z evidence vyřadíme. Ti, kteří
budou chtít zůstat členy klubu a nadále s námi spolupracovat, musí tedy dlužnou částku uhradit, a znovu se zaevidovat jako člen nový.
Veškeré poplatky klubu musí být uhrazeny do konce roku předchozího, tj. poplatky na rok 2017 musí být uhrazeny do 31.12.2016.
Poradkyně chovu bude vystavovat krycí listy a doporučovat ke krytí pouze psy těch chovatelů, kteří budou mít vyrovnány veškeré finanční
pohledávky vůči klubu za předchozí rok (členské příspěvky, poplatky za štěňata, apod.). Obdobně bude postupováno i při výstavách,
bonitacích a zkouškách.
Členské příspěvky se od roku 2016 zvýšily na 350,- Kč a příspěvky za nového člena na 450,- Kč.
Možná se opakuji, ale je pro mě velmi důležité správně identifikovat platby na našem klubovém účtu. Proto si dovolím Vám všem znovu
připomenout takový ideální návod, jak správně platit.
Platby je možné provádět třemi způsoby: 1. Bankovním převodem na nové číslo účtu 260380775/0300
2. Složenkou typu „A“ na běžný účet číslo 260380775/0300
3. Zasláním hotovosti složenkou typu „C“ na adresu ekonoma klubu
Při každé platbě, prosím, uvádějte následující variabilní symbol (VS). Je pro mě sice orientačním bodem, ale takovým dalším identifikátorem
je pro mě „zpráva pro příjemce“, toto políčko je pokud vím jak na složenkách, tak i na příkazu k platbě v bance (pokud vkládáte na účet
osobně nebo používáte internetové bankovnictví). Do tohoto pole je pro mě důležité uvést jméno i příjmení a přidat za co platba je - např.
ČLP 2016, bonitace, výstava, štěňata apod…. V tabulce přikládám přehled cen služeb našeho klubu.
VS Text
01 členský příspěvek
02 členský příspěvek za nového člena
poplatek za štěňata platí fena i krycí pes, je splatný 2x ročně a to vždy k 30.6. a 31.12.
03
daného roku, ve kterém se štěňata narodila
04 uchovnění psa pro nečleny klubu
05 bonitace pro členy klubu
06 bonitace pro nečleny klubu
07 poplatek za zprostředkování vývozu štěněte
08 vystavení krycího listu na chovné psy nečlenů klubu, platí majitel feny
09 výstava, zkoušky

Částka
350,- Kč
450,- Kč
100,- Kč / 1 štěně
2.000,300,500,40,1.000,dle propozic

Kč
Kč
Kč
Eur
Kč
Kč

Na závěr bych Vám chtěla popřát mnoho krásných kynologických i loveckých zážitků a v osobním životě hodně štěstí a zdraví.
Jana Oravcová, Ekonom klubu

12

www.alpskybrakyr.cz

Územní členění oblastí:
Oblast č. 1 - Jižní Čechy
Kontaktní osoba: Petr Komárek, +420 724 226 542,
Libenice 27, PSČ 391 33 Jistebnice, petr.komar@atlas.cz
Patří sem okresy: Strakonice, Písek, Tábor, Pelhřimov, České
Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice

Oblast č. 6 - Střední Čechy
Kontaktní osoba: Martin Rajgl, +420 602 266 561
Skalice 25, Benešov, PSČ 256 01, rajgl@nielsen.cz
Patří sem okresy: Rakovník, Kladno, Mělník, Praha-východ,
Beroun, Praha, Praha-západ, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

Oblast č. 2 - Šumava, Český les a Plzeňsko
Kontaktní osoba: Bc. Jiří Mrkous, +420 731 530 434
Prášily 86, PSČ 342 01 Sušice, mrkousj@seznam.cz
Patří sem okresy: Tachov, Plzeň-sever, Rokycany, Plzeň,
Domažlice, Plzeň-jih, Klatovy, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Oblast č. 7 - Bílé Karpaty, Slovácko
Kontaktní osoba: Zdeněk Jandl, +420 776 068 003
Žarošice 343, PSČ 696 34, jandlsumice@seznam.cz
Patří sem okresy: Kroměříž, Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště

Oblast č. 3 - Beskydy a Valašsko
Kontaktní osoba: Bc. Markéta Janovská, +420 606 665 080,
Putýrky 291, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61,
janovskamarketa@seznam.cz
Patří sem okresy: Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek,
Přerov, Vsetín
Oblast č. 4 - Krkonoše, Český ráj
Kontaktní osoba: Miroslav Mackovčin, +420 724 524 390
Tuchom 39, PSČ 289 35 Košík, mackovcin.ls174@lesycr.cz
Patří sem okresy: Semily, Trutnov, Mladá Boleslav, Jičín,
Nymburk, Hradec Králové, Liberc, Jablonec
Oblast č. 5 - Orlické Hory, Svitavsko
Kontaktní osoba: Viktor Liebich, +420 733 532 969
Uhřínov pod Deštnou 58, Uhřínov p. Deštnou,
PSČ 516 01, v.liebich@seznam.cz
Patří sem okresy: Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice,
Ústí nad Orlicí, Chrudim, Svitavy

Oblast č. 8 - Jeseníky, Slezsko a Olomoucko
Kontaktní osoba: Kateřina Kavanová, +420 776 171 890
Slezské Rudoltice 84, PSČ 793 97, kavanova.katerina@seznam.cz
Patří sem okresy: Jeseník, Šumperk, Bruntál, Opava, Olomouc,
Prostějov
Oblast č. 9 - Sevení Čechy
Kontaktní osoba: Jindřich Šolta, +420 704 121 400
Prácheň 169, PSČ 471 14 Kamenický Šenov, msradvanec@
seznam.cz
Patří sem okresy: Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice,
Česká Lípa, Chomutov, Louny, Most
Oblast č. 10 - Jižní Morava a vysočina
Kontaktní osoba: Antonín Šikula, +420 732 552 573
Unín 40, PSČ 679 24, asikula@seznam.cz
Patří sem okresy: Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou,
Blansko, Třebíč, Brno-venkov, Brno, Vyškov, Znojmo, Břeclav
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Plán klubových kynologických akcí ABJ pro rok 2016
Akce:
Bonitace:

Místo akce:

Odpovědná osoba:

07.05.2016
04.09.2016

Kolesa - přihlášky do 25.04.2016
Zdobnice - přihlášky do 19.08.2016

Jolana Michalcová
Jolana Michalcová

Klubová výstavy:
08.05.2016

04.09.2016

Kolesa, posuzování Lenka Frnčová - se zadáním titulů:
CAJC, CAC, res.CAC, BOB, Nejhezčí veterán, BOJ,
Vítěz Klubové výstavy, BOB. Přihlášky do 25.04.2016
Zdobnice, posuzování MVDr. Lenka Močubová - se zadáním titulů:
CAJC, CAC, res.CAC, BOS, BOB, Nejhezčí veterán, BOJ,
Vítěz speciální výstavy, BOB. Přihlášky do 19.8.2016

Jolana Michalcová

Jolana Michalcová

Barvářské honičské zkoušky:
27.08.2016
27.08.2016
24.09.2016
24.09.2016
01.10.2016

Sychrov, CACT, Res. CACT
Stříbro, CACT, Res. CACT
Písek
Radvanec
Brno

Miroslav Mackovčin
Bc. Jiří Mrkous
Petr Komárek
Jindřich Šolta
Antonín Šikula

České Budějovice, Stará Obora
Stříbro, CACT, Res. CACT
Písek + OMS
Hošťálková u Vsetína + OMS
Klatovy, pouze 6 psů
Děčín, pouze 6 psů
Slezské Rudoltice, CACT, Res. CACT

Petr Komárek
Bc. Jiří Mrkous
Petr Komárek
Bc. Markéta Janovská
Bc. Jiří Mrkous
Jindřich Šolta
Kateřina Kavanová

Honičské zkoušky:
10-11.09.2016
08-09.10.2016
29-30.10.2016
29-30.10.2016
05-06.11.2016
05-06.11.2016
03-04.12.2016

Mezinárodní soutěž honičů:
03.09.2016
26-27.11.2016

Mezinárodní barvářské zkoušky „Zdobnice“ CACT, Res. CACT
XII. ročník „O pohár G. Kořínka „Stupava" CACIT, CACT

BRACA CUP:

28.5.2016 střelnice v Malém Rohozci u Turnova

Viktor Liebich
Zdeněk Jandl

Výcvikové dny:
oblast č. 1
oblast č. 2
oblast č. 3
oblast č. 4
oblast č. 5
oblast č. 6
oblast č. 7
oblast č. 8
oblast č. 9
oblast č. 10

14.05.2016 Provazce
23.04.2016 Pivoň
13.08.2016 Hošťálková
30.04.2016 Roztoky u Jilemnice, upřesnění na webu
18.06.2016 Trutnov
04.06.2016 Liberk
28.05.2016 Třebenice
? Stupava, upřesnění na webu
14.05.2016 Boleradice
18.06.2016 Slezské Rudoltice
14.05.2016 Konojedy
27.08.2016 Radvanec
30.04.2016 Drásov

Petr Komárek
Jiří Mrkous
Bc. Markéta Janovská
Magdaléna Vodnárková
Miroslav Mackovčín
Viktor Liebich
Martin Rajgl
Zdeňek Jandl
Zdeňek Jandl
Kateřina Kavanová
Jindřich Šolta
Jindřich Šolta
Antonín Šikula

Prezentace klubu:
18.06.2016
03.09.2016
10.09.2016
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prezentace na Lesnických dnech na Skelné huti
prezentace na akci OMS Česká Lípa „Kotlíkový guláš“ – Zahrádky u České Lípy
prezentace na mysliveckém jarmarku Houska

www.alpskybrakyr.cz

Zpráva poradkyně chovu
Milí členové, chovatelé a majitelé
brak, nejprve bych všem ráda popřála
do nového roku hlavně zdraví, hodně
osobních, pracovních i chovatelských
úspěchů a spokojenost s našimi brakýři, kteří jsou nedílnou součástí našeho
života.

V loňském roce jsem se postupně
prodírala problematikou práce poradce chovu a mám toho dost na srdci, co
vám chci říci. Ale nejprve začnu běžnou
statistikou a věřím, že tyto údaje vám
pomohou více nahlédnout do našeho
chovu brakýřů.

PES

FENA

Celkem

jelení červeň

51

57

108

černá s pálením

14

14

28

CELKEM

65

71

136

V roce 2015 se narodilo celkem 149
štěňat a odchováno bylo 136 štěňat
ve 23 vrzích. Z toho bylo 5 vrhů ze
zahraničního krytí (4x Slovensko, 1x
Chorvatsko). V tabulce můžete vidět
poměr pohlaví a barev štěňat.

V loňském roce bylo navrženo ke krytí 18 chovných psů, z toho bylo využito 11. Krytí zahraničními psy je uvedeno zvlášť.
V tabulce č. 1 můžete vidět seznam navržených psů, rok narození, jejich rodiče, počet doporučení a skutečných krytí a počet
vrhů. V tabulce č. 2 jsou uvedeny jednotlivé vrhy s počty narozených štěňat.

Seznam navržených a použitých krycích psů v roce 2015
Chovný pes

Barva Narozen Otec

Argo od Kardaše

č

Argo z Loňského léta
Bad Kančí ráj

Matka

Tabulka č. 1

Doporučen
ke krytí

Kryl

Vrhy

2009

Ivo Vicomělský dvůr

Nora z Údolí Rožnova

1

0

0

jč

2010

Falko od Soví hory

Arissa od Třech topolů

4

2

2

jč

2007

Gero vom Jufn

Rendy Kančí ráj

4

4

4

Blesk z Dalešických lesů

jč

2010

Hall Světlá výška

Anny z Dalešických lesů

2

0

0

Brit od Třech topolů

jč

2007

Miki z Hustej pažite

Dora z Údražské aleje

1

0

0

Car od Červeného kopce

jč

2006

Dingo vom Múhlschlag

Arka od Kalenky

1

1

1

Cezar z Buntova

jč

2011

Kato vom Wolfgangtal

Cera spod Sagatky

3

1

1

Cleo z Údolí Rožnova

č

2011

Arthos aus dem Loisachtal Peggy z Údolí Rožnova

3

2

1

Egon z Tisové

jč

2010

Cliff vom Waldgut

Gira Majerka

1

0

0

Emo

jč

2010

Milo

Almira

5

4

3

Fičík z Mačovic

jč

2007

Princ z Hruna

Poly z Mačovic

3

2

2

Ford ze Zápovědi

jč

2012

Emo

Anica

2

1

1

Gero Vltavské údolí

jč

2007

Vuk z Liščích hřbetů

Dora Vltavské údolí

1

0

0

Hall Světlá výška

jč

2007

Bor ze Staňků

Aryna od Červeného kopce

2

1

1

Jimi Majerka

jč

2008

Princ z Hruna

Eny Majerka

2

0

0

Kendy od Boukalu

č

2012

Ivo Vicomělský dvůr

Jera od Boukalu

3

1

1

Kil

jč

2013

Lord

Biza

1

0

0

Lex Majerka

jč

2013

Emo

Chessie Světlá výška

1

1

1

Amír z Kamencov, SK

jč

2005

Gero vom Jufn

Luna z Hustej pažite

1

1

0

Andy spod Kohútika, SK

č

2009

Edy ze Staňků

Flora Sušianská dolina

1

1

1

Bleid z Borickej cesty, SK

č

2008

Gero vom Jufn

Cilka spod Striebornej

1

1

1

Blek zo Zubrohlavy, SK

č

2010

Fešák Nižná Vola

Borka Kostolný háj

1

1

1

Cézar z Osečného, SK

č

2009

Žigo spod Odrošoviny

Boba z Machnáčskeho lesa

1

1

1

Dino Vom Gross-Ofen, HU

jč

2008

Baccan vom Geierkogel

Ada

1

1

0

PAK, HR

jč

2012

Red Ban Mali

Brita

1

1

1

Krytí v zahraničí

www.alpskybrakyr.cz
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Štěňata narozená v roce 2015
Poř.
Jméno PSA
č.
1

Bar. Jméno FENY

Tabulka č. 2

Bar. Majitel feny

Chovatelská
stanice

Datum
vrhu

Narozeno
psi feny

Celkem

Blek zo
Zubrohlavy, SK

č

Freny od Rakovce

č

Dobeš Libor Ing.

od Rakovce

22.1.2015

4

4

8

2

Cleo z Údolí
Rožnova

č

Cora Kančí ráj

č

Březina Petr

Kančí ráj

31.1.2015

1

3

4

3

Kendy
od Boukalu

č

Iggy ze Smrkovin

jč

Mazanec Eduard

z Hřebečských lesů

6.2.2015

2

5

7

4

Emo

jč

Ady z Loňského léta

jč

Matoušek Zbyněk

z Panství Thonsern 20.3.2015

1

2

3

5

Andy spod
Kohútika, SK

č

Bea z Údolí Rožnova

č

Blinka Břetislav

z Údolí Rožnova

10.4.2015

5

0

5

Fičík z Mačovic

jč

Asta z Lomné

jč

Kavan Jiří

z Vínského břehu

11.4.2015

4

5

9

z Tisové

6
7

Fičík z Mačovic

jč

Erin z Tisové

jč

Liebich Viktor

8

Lex Majerka

jč

Dara z Vršku Javořiny

jč

Pivoňka Vítězslav, Ing. CSc. z Mačovic

9

Car od Červeného
kopce

26.4.2015

4

3

7

28.4.2015

5

3

8

jč

Dara z Vršku Javořiny

jč

Liebich Viktor

z Tisové

2.5.2015

2

4

6

10 Bleid z Borickej
cesty, SK

č

Arissa od Mařického
potoka

č

Oravec Bronislav

z Višavy

3.5.2015

1

2

3

11 Ford ze Zápovědi

jč

Ira Vltavkské údolí

jč

Hanzlík Libor Ing.

Vltavské údolí

6.5.2015

3

2

5

jč

Brita ze Strakovské
myslivny

jč

Kubíček Jan

z Dobroučského
údolí

4.6.2015

2

0

2

13 Bad Kančí ráj

jč

Idea Světlá výška

jč

Mazanec Eduard

z Hřebečských lesů

8.6.2015

0

6

6

14 Cézar z Osečné,
SK

12 Emo

č

Capka z Hakamilu

č

Smutný Petr

z Hoštejn

18.6.2015

2

3

5

15 Argo
z Loňského léta

jč

Akima od
Kopčanského rybníka

jč

Hovorka Jaroslav

z Hovorkova dvora 20.6.2015

1

4

5

16 Emo

jč

Cilka z Vršku Javořiny

jč

Šťastný Zdeněk

z Poruby

26.6.2015

0

1

1

17 Hall Světlá výška

jč

Xena z Hakamilu

č

Jon Josef

z Hakamilu

31.8.2015

3

2

5

18 Argo
z Loňského léta

jč

Cita z Dalešických lesů

jč

Chochel Miroslav

z Dalešických lesů

4.9.2015

5

3

8

19 Cezar z Buntova

jč

Lasi Majerka

jč

Jon Josef

z Hakamilu

6.9.2015

4

5

9

20 Bad Kančí ráj

jč

Faty ze Zápovědi

jč

Borýsek Pavel

Z Borysova dvora

12.9.2015

5

2

7

21 Bad Kančí ráj

jč

Ajka

jč

Borýsek Pavel

Z Borysova dvora

24.10.2015

3

4

7

22 Bad Kančí ráj

jč

Nana

jč

Vála František

Sázavské stráně

19.12.2015

5

2

7

23 PAK, HR

jč

Nina

jč

Křižák Martin

z Vickova

20.12.2015

3

6

9

65

71

136

CELKEM

Do chovu byli nově zařazeni 3 psi a 5 fen, viz. tabulka č. 3. Celkem máme v chovu 25 psů, z toho jsou 4 desetiletí, 6 devítiletých a 1 osmiletý. Zbývá tedy 14 chovných psů v produktivním věku a z toho jsou pouze 3 psi černí s pálením. Fen v chovu
působí 40 a z toho je 9 černých s pálením. Na druhou stranu byly vyřazeny 4 feny, které dovršily 8. rok a 1 fena po úraze. Navíc
letos na jaře končí chovnost dalším 3 fenám. Bohužel přírůstky nově uchovněných jedinců jsou velmi malé a pokud srovnáme
počet vyřazených jedinců s novým nárůstem, tak jsme téměř na NULE. A nemluvě o tom, že krevně se točíme zatím kolem stále
stejných předků. Toto vidím jako alarmující.
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Seznam nově uchovněných jedinců v roce 2015
Jméno
PES

FENA

Barva

Narozen

Tabulka č. 3

Otec

Matka

Aco-Endy Kovaški

jč

2014

Ero Kovaški

Miša Kovaška

Cipísek Maloúpské knížectví

jč

2013

Cleo z Údolí Rožnova

Foxa ze Smrkovin

Dag z Údolí Rožnova

č

2012

Edi

Peggy z Údolí Rožnova

Arissa od Mařického potoka

č

2011

Mik z Vikštejna

Alma spod Kohútika

Dixi od Třech topolů

jč

2012

Got Majerka

Cita od Třech topolů

Lessy spod Striebornej

jč

2013

Olaf Plesnivec

Baša Španí kameň

Fifi z Vršku Javořiny

jč

2013

Lord

Ela

Fredie vom Peterholz

č

2014

Cleo z Údolí Rožnova

Dohle vom Peterholz

Seznam vyřazených jedinců z chovu v roce 2015
FENA

Erla ze Zápovědi

jč

2007

konec chovnosti

Chessie Světlá výška

jč

2007

konec chovnosti

Ina Majerka

jč

2007

konec chovnosti

Xena z Hakamilu

jč

2007

konec chovnosti

Ady z Loňského léta

jč

2010

úraz

V loňském roce bylo do České republiky importováno a zapsáno do Plemenné knihy 15 štěňat. Nejdříve jsem
se zaradovala, ale když jsem si prohlédla
rodokmeny, tak mé nadšení opadlo. Ze
Srbska bylo importováno 5 červených
štěňat ze 2 vrhů a 1 černé s pálením
z dalšího vrhu. V jejich rodokmenu je
pár předků, kteří už jsou zastoupeni
většinou ve III. a IV. generaci našich
chovných jedinců. Ze Slovenska bylo
importováno 6 červených štěňat, z toho
2 sestry. U 5ti z těchto štěňat je společný předek GERO VOM JUFN a to hned
ve II. generaci!, který se u našich chovných jedinců také převážně objevuje
ve II. generaci. Dále byla importována 3
štěňata černá s pálením, kdy u 2 štěňat
jsou v I. a II. generaci sestry (opakovaná
spojení). Další předci se též vyskytují
u všech třech štěňat a bohužel je máme
i v rodokmenech našich brak.
Snažila jsem se vše názorně rozepsat,
abyste měli představu jak to vypadá.
Je super, že se snažíte importovat nová
štěňata a je to opravdu potřeba. Ale
podle těchto údajů je vidět, že toto musí
být více koordinované, aby se dosáhlo
požadovaného výsledku a to je příliv
co nejméně příbuzné krve na náš chov.
Není a nebude to jednoduché, obzvláště u černého zbarvení. Ale ani červené
zbarvení na tom není dobře. V loňském
roce jsem se snažila do reprodukce
zapojit také málo využívané jedince, ale
přesto sestavení nepříbuzného chov-
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ného páru je pro mě téměř nadlidský
výkon.
Vzhledem k malému počtu chovných
jedinců, kteří jsou na sebe méně či více
vzájemně příbuzní, jsem přemýšlela co
budeme, jako klub, dělat. A že musíme
něco začít dělat, protože zanedlouho
nebudeme mít co krýt, braky budou
zatížené vadami a dědičnými nemocemi , bude se měnit povaha a s tím i pracovní výkon.
Jediná možnost je začít spolupracovat s ostatními evropskými zeměmi
a domluvit se na určitých podmínkách.
V současné době se již nějaké kroky
podnikly a určitě budeme pokračovat
i dále. Věřím, že toto je jediná cesta jak
pozvednout náš chov.
Na nás chovatelích a majitelích
chovných psů je začít koukat na chov
brak trochu z jiného úhlu, nebát se zariskovat sáhnout do neznáma a hlavně se
zbavit zažitých předsudků. Slýchávám
řeči jako do Polska krýt ne, protože jsou
tam špatné zuby (jakoby jsme u nás
s tím neměly problémy), do Rakouska
ne, tam mají moc ostré psy (u nás máme
problém opačný, povahy nám měknou),
do Německa ne, protože tam dělají jiné
zkoušky a tak dále. Proč se tu o tom
zmiňuji. Jsme v situaci, kdy opravdu
nemáme na výběr. Ráda bych tu zdůraznila, že v každé zemi, kde braka prošla do chovu a splnila lovecké zkoušky
a je jedno jakého typu, tak bychom to
měli respektovat a nevidím v tom pro-

blém. Zastávám názor, pokud braka
má chuť lovit, tak je úplně jedno jestli
je to zajíc, vysoká nebo černá. Pokud
si budeme vychovávat štěně od mala,
je na nás k čemu ho povedeme. Navíc
je třeba si uvědomit, že braka má širší
využití než pár měsíců na naháňkách.
Často se zapomíná, že ji mnozí využívají také na barvu a individuální lov, kde
má neodmyslitelné uplatnění a může
být využita celoročně. Ještě zde chci
odvrátit obavy některých lidí, že přílivem nové krve si do chovu přineseme zdravotní nebo pracovní zhoršení
našich brak. Přiznávám, že to se může
stát, ale přiznejme si, že už tu s podobnými problémy bojujeme. Navíc každý
jedinec musí projít bonitací a loveckou
zkouškou, kde se vyselektují nevhodní
jedinci.
Vzhledem k tomu, že bych se nerada
uchýlila k nějakým radikálnějším omezením počtu krytí jedním psem, opakovaným spojením nebo počtu vrhů
na fenu, tak budu velmi ráda, pokud se
budete řídit mým doporučením. Uvidíme jak nám to půjde.
V prvé řadě apeluji, abyste neopakovali víc jak 2 stejná spojení jen proto,
že jste s vrhy byli spokojeni. Dále neopakujte spojení, ve kterých se vyskytly
nějaké zdravotní problémy nebo vady
skusů, zálomky, nesestouplá varlata atd.
Prosím všechny o kontrolu údajů
u chovných jedinců. V případě, že se
změnil majitel, adresa, nebo jste nena-
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hlásili úhyn, vyřazení z chovu např.
po kastraci či z jiných zdravotních důvodů, tak mi to neprodleně oznamte.
Ráda bych tu připomněla, že každý
chovatel, který požádá o vystavení
krycího listu, s ním společně obdrží
očíslovaný formulář "Přihláška k zápisu
štěňat" a "Hlášení chovatele a kontrola
vrhu". Tyto vyplněné formuláře je každý
povinen poslat zpět poradci chovu.
Hlášení chovatele jsem obdržela pouze
od 15ti chovatelů. Tímto vás prosím,
abyste mi pravdivě vyplněné formuláře
zasílali, protože mi slouží jako zpětná
vazba o chovném páru a jejich potomcích. To samé platí v případě, že se nějaká vada či zdravotní onemocnění objeví
během růstu a v dospělosti (epilepsie,
cukrovka, selhání ledvin, onemocnění srdce, slepota,..). Jsem si vědoma,
že žádný chovatel není rád, pokud se
mu vyskytne v chovu nějaký problém.
Ale pro zachování co nejvíce zdravého plemene jsou tyto informace velmi
důležité. Každý rozumný člověk ví, že
spoustu vad a nemocí se může objevit
až po několika generacích a současný
chovatel nebo majitel krycího psa za to
opravdu nemůže. Proto mě o těchto problémech informujte, prosím.
Obzvláště nyní, pokud chceme rozvíjet
spolupráci s dalšími zeměmi. Bylo by
od nás velmi nesolidní zatajit důležité
informace a tak rozšířit případné dědičné nemoci. Aspoň ty, o kterých víme.

Ještě se vrátím ke zmiňované
spolupráci s ostatními zeměmi. Vím,
že v Německu, Rakousku a na Slovensku sledují zatížení dysplazie kyčelního
kloubu (DKK) a pro uchovnění požadují rentgen kyčlí. Přípustnou hodnotu
odchylky od nuly má každá země trochu odlišnou. Co jsem zjišťovala, tak by
byl zájem o výměnu štěňat a některé
naše krycí psy, ale problém je, že náš
klub nepožaduje DKK. Proto žádám ty,
kteří by měli zájem o krytí venku nebo
se chtěli zapojit do spolupráce s chovateli ze zahraničí, aby si u svých brak
nechali rentgen udělat a poslali mi kopii
vystaveného certifikátu. Rentgen kyčlí
vám udělá každý veterinář, který na to
má vybavení a tyto snímky provádí. Ale
vyhodnocení těchto snímků může dělat
pouze akreditovaný veterinář. Jejich
jména s kontakty najdete na stránkách
Komory veterinárních lékařů ČR, http://
www.vetkom.cz/ordinations/dkkDkl.
Důležitá informace je, pokud se vás
bude veterinář ptát, tak klub nepožaduje k uchovnění DKK a nemá svého
smluvního veterináře pro vyhodnocení snímku. Proto vám snímky rentgenů
může vyhodnotit jakýkoliv akreditovaný veterinář uvedený na stránkách
Vetkomu. V případě jakýchkoliv dotazů
mě kontaktujte, ráda pomohu.
Co se týká importu z Německa
do České republiky, tak je to na dohodě přímo s chovatelem nebo na zákla-

dě vyplněného formuláře, který mám
u sebe. Přednost má zájemce, který
má lovecký lístek a vykonává myslivost. V případě krytí jak v Německu,
tak i v Rakousku je to trochu složitější.
Někteří psi kryjí jen se souhlasem jejich
poradce chovu. Je to hlavně z důvodu
zachování co nejširší genové variability,
aby se nestalo to, že např. 3 psi pokryjí
většinu fen. Jak jsem psala výše, konzultujte se mnou prosím, importy štěňat.
Můžeme tak efektivně spolu s krytím
získat více nepříbuzné krve.
Na závěr jsem si pro vás připravila
malou osvětu kolem zubů a skusu psa.
Toto téma je neustále diskutováno,
protože s vadami skusu se dost často
setkáváme. Proto jsem požádala známou a uznávanou rozhodčí a odbornici
v kynologii, paní Vladimíru Tichou, jestli by nám neposkytla odborný článek
a nějaké fotky k této problematice. Paní
Tichá souhlasila a já s radostí její článek
uveřejňuji. Tímto jí a jejímu manželovi
moc děkuji.
Než se začtete do článku, tak jsem
pro vás připravila základní náčrtky zubů
a fotky, abyste si lépe představili o čem
paní Tichá píše.
Pokud by vás zajímala nějaká další
problematika ohledně chovu psů či
anatomie, kontaktujte přímo mě nebo
tuto informaci dejte svému vedoucímu
oblasti, který mi ji předá.
Lovu zdar, Jolana Michalcová

Prořezávání zubů
Řezáky
Špičáky
Premoláry
Moláry
Zubní vzorec
Počet zubů
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Mléčné zuby
3-4 týdny
3 týdny
4 týdny
313 / 313
28

Trvalé zuby
3-5 měsíců
4-6 měsíců
4-6 měsíců
5-7 měsíců
3142 / 3143
42
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Korektní skus a usazení špičáku. Foto: M. Rajgl

Podkus a špatné usazené špičáky. Foto: M. Rajgl

Hodnocení chrupu psa
Standardy jednotlivých plemen více
či méně podrobně uvádějí požadavky
na to, jak by měl v ideálním případě
příslušník plemene vypadat. Většina
standardů vymezuje mimo jiné i požadavky na chrup psa a hovoří o počtu
zubů a typu skusu. Vady chrupu jsou
považovány za vady závažné a u celé
řady plemen patří mezi tak zvané vady
diskvalifikující a to jak z pohledu výstav
tak chovu. Důvodem, pro který se této
oblasti věnuje taková pozornost, je
velký význam chrupu ve výživě a pracovním využití psa. V následujícím poví-
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dání bude řeč o vadách chrupu. Možná
stojí za to si připomenout základní terminologii.
Termínem chrup je nazýván soubor
zubů zvířete. Na jednotlivých zubech
můžeme zhruba rozeznat tři části.
Ta, která vyčnívá z dásně, se nazývá
korunka, část skrytá v dásni kořen a přechod mezi kořenem a korunkou krček.
Podle tvaru a umístění rozeznáváme
u psa tyto zuby:
a) řezáky - (dentes incisivi) značené
I1 - I3 - jsou uloženy v kostech meziče-

listních a to v horní i dolní čelisti vždy
po šesti. Řezáky, které stojí uprostřed
vedle sebe označujeme jako klíšťky (I1 ),
dále následují střeďáky (I2) a krajáky (I3).
Řezáky horní čelisti jsou větší než řezáky čelisti spodní. V praxi to znamená, že
v ose proti sobě jsou postaveny pouze
klíšťky. Řezáky pes používá tam, kde je
třeba uchopit drobné věci.
b) špičáky - (dentes canini) značené C
- jsou nejdelší zuby psa. Mají hluboký
a dlouhý kořen a kuželovitý po stranách mírně zploštělý tvar. Horní špičáky jsou tak dlouhé, že přesahují pysky
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na spodní čelisti. Spodní špičáky zapadají do mezery mezi horními krajáky(I3) a horními špičáky. Pokud pes zavře
mordu, vytváří vzájemné postavení špičáků pevné spojení, které bývá označováno jako zámek. Ten umožňuje psovi
dobře uchopit kořist nebo odtrhnout
kus svaloviny. Postavení špičáků ovlivňuje celou mordu psa. Udržuje např.
na správném místě pysky a jazyk.
c) zuby třenové (premoláry) - (dentes
praemolares) značené P1 - P4 -následují za špičáky a také od nich se počítají (první premolár za špičákem -P1)..
V horní i spodní čelisti je vždy stejný
počet premolárů, na každé straně čtyři.
Premoláry jsou rozdílně velké a jejich
horní okraje jsou poměrně ostré.
d) stoličky (moláry) - (dentes molares)
značené M1 - M3 - navazují na premoláry. Jsou postaveny těsně vedle sebe
a jejich počet v horní a dolní čelisti je
rozdílný. V horní čelisti jsou na každé
straně moláry dva, ve spodní tři. V literatuře se občas objevuje označení „trhákový komplex“. Jedná se o poslední premolár v horní čelisti (P4) a první molár
(M1) v čelisti spodní. Jsou to nejmohutnější zuby psa a jsou uzpůsobeny k trhání potravy.
Dospělý pes by měl mít 42 zubů. Celý
chrup lze rozdělit na čtyři části. Na tom
jsou postaveny tak zvané zubní vzorce,
kterými se vyjadřují počty zubů u jednotlivých druhů zvířat. Jedná se vlastně
o zlomek, který má v čitateli uveden
počet zubů v polovině horní čelisti
a ve jmenovateli počet zubů v polovině
čelisti spodní.
vzorec trvalého chrupu psa
3I 1C 4P 2M
----------------- x 2 = 42
3I 1C 4P 3M
Při posuzování chrupu psů se nejčastěji setkáváme s vadou zvanou chudozubost (oligontia). Znamená to, že
v trvalém chrupu posuzovaného jedince chybí jeden nebo více zubů. Nejčastěji se setkáváme s chybějícími moláry
-M3 a premoláry. Vyskytuje se i absence
řezáků, bývá však často přehlédnuta.
Chudozubost může být maskována tak
zvanými přetrvávajícími (persistujícími)
zuby. Jedná se většinou o premoláry.
Dochází k situaci, kdy mléčný zub není
vytlačen rostoucím zubem trvalým
a přetrvává v dásní někdy až do věku
dvou let. Takový pes sice má zdánlivě
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požadovaný počet zubů, ale jeho trvalý chrup není úplný. Persistující mléčný
zub lze odlišit podle jiného zbarvení
skloviny, která se jeví matová a narůžovělá a postupně žloutne a někdy i zčerná. Odlišný je také tvar korunky, která
mívá „krajkovitý“ okraj typický pro
mléčný chrup. Přetrvávající zub nemá
hluboký kořen a poměrně snadno se
vylomí.
Opakem zubů chybějících jsou zuby
nadpočetné. V podstatě se jedná
o dvojmo narostlé trvalé zuby, nejčastěji
první nebo druhý premolár a to většinou
v horní čelisti. V poslední době se častěji
vykytují i nadpočetné řezáky. U některých psů se mohou vyskytnout vady
spadající do kategorie anomálií. Jedná
se např. o stav, kdy z jednoho kořene
vyrůstají dvě korunky nebo naopak kdy
jedna korunka vyrůstá ze dvou kořenů,
o zuby srostlé nebo o zuby různým způsobem deformované. Takové vady by se
měly vždy přísně penalizovat.
Většina standardů plemen psů přesně formuluje požadavek na skus. Není
se čemu divit, protože právě tato oblast
má velký význam pro tvar mordy, sílu
stisku i schopnost psa něco uchopit.
Skusem je v podstatě míněno vzájemné
postavení horní a spodní čelisti. Určujícím faktorem pak je postavení řezáků.
Rozeznáváme pět základních typů
skusu: skus nůžkový, klešťový, předkus,
podkus a skus nepravidelný. Další někdy
uváděné varianty (volné a těsné nůžky
atd.) jen blíže specifikují, jak některý
ze základních typů skusu při detailním
hodnocení vypadá.
a) skus nůžkový - je nejčastěji požadovaným typem skusu. Hroty a vnější
část řezáků spodních se při nůžkovém
skusu dotýkají zadní, jazykové části
řezáků horních.
b) skus klešťový - hrany řezáků
spodní čelisti přímo navazují na hrany
řezáků čelisti horní.
c) podkus - spodní řezáky směřují k hornímu patru a nedotýkají se ani
svými hroty zadní, jazykové strany řezáků horních.
d) předkus - horní řezáky se dotýkají
zadní jazykové části řezáků spodních,
při velkém předkusu se řezáky nedotýkají vůbec a spodní čelist je výrazně
delší než čelist horní.
e) nepravidelný skus - tento termín
by se měl používat v případě, kdy nelze
skus jednoznačně zařadit pod některou

z výše uvedených formulací.
Do kategorie nepravidelných skusů
patří případy, kdy je část řezáků např.
v nůžkách a zbytek v podkusu nebo
předkusu. Tento typ skusu bývá označován jako kulisovitý nebo zkřížený.
Poměrně časté bývají případy, kdy je
většina zubů v požadovaném typu
skusu a např. jeden nebo dva v typu
jiném.
Velmi nepříjemné a značně dědičné
a tedy i potomstvo ohrožující jsou případy, které by bylo možné popsat jako
posunutí čelisti. Výše uvedená kolmice
spuštěná mezi horními a spodními I1
na sebe nenavazuje, požadovaný skus
je jen na polovině mordy a na druhé
straně vybíhají I3 a někdy i I2 do předkusu. Někdy se jedná jen o malé posunutí,
a pokud se při kontrole skusu neprohlíží
celá linie řezáků, vada snadno unikne.
Při hodnocení skusu by se měla
věnovat pozornost postavení řezáků,
tedy zda kolmo zapadají do čelistí a zda
jsou v jedné linii. Chybou je, je-li tomu
jinak. Pak totiž snáze dochází k otěru
jednotlivých zubů a k jejich uvolnění
a to vše má dopad na funkčnost a zdraví
psa. Mimo to bývají vady s nekorektní
linií řezáků velmi často příznakem úzké
a slabé čelisti a to zvláště čelisti spodní. Pravdou je, že pokud jsou řezáky
pravidelně rozložené a kolmo zapadají
do čelisti, těžko něco skus psa změní.
Definice jednotlivých skusů jsou
jasné. V praxi se však poměrně často
setkáváme s případy, které zcela definicím neodpovídají. Je na rozhodčím, aby
pečlivě posoudil, o jaký skus se jedná.
Zvláštní kapitolu tvoří defektní postavení některých zubů, převážně špičáků. Při zachovaném korektním skusu
spodní špičák nezapadá do mezery
mezi posledním řezákem v horní čelisti
(I3) a horním špičákem. Někdy se náznakem, někdy doslova „zapichuje“ do horního patra a o typickém „zámku“ nemůže být řeč. Důvodem může být úzká
a slabá spodní čelist nebo nedostatečná mezera mezi horními zuby. Vada by
měla být velmi přísně penalizovaná a to
přesto, že standardem požadovaný typ
skusu bývá zachován. Je to právě ten
případ, kdy by rozhodčí měl uvažovat
nejen o kráse zvířete, ale i o jeho zdraví
a o tom, co lze považovat za normální
(fysiologické).
Věnovat pozornost jen řezákům
a špičákům je chybou. Zajímat by nás
měly i ostatní zuby a to nejen z pohledu
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jejich počtu. I u premolárů je důležité
jejich postavení ve správné linii v čelisti
a u všech zubů je důležitá jejich velikost, která souvisí s celkovou konstitucí psa. Sledovat by se měly i vady typu
porušení skloviny (psinkový chrup, dysplazie skloviny atd).
Vliv skusu na výstavní ocenění je dán
požadavky standardu a může se u jednotlivých plemen značně lišit. To, co je
někde zásadním požadavkem, může

být v jiném případě vlastností zcela
opomíjenou. I v případě skusů občas
hledají majitelé psů důvody, které by
vadu vysvětlily a pokud možno i odůvodnily. Rozumný rozhodčí posuzuje to
co vidí a to také hodnotí. Určitě nemůže
brát v úvahu vyjádření typu: „on kouše
pletivo a proto si zuby vytahal“ nebo
„my se s ním tahali o hadr a jeden zub
se vyklonil“. Poměrně složité to je s případy, kdy např. Absenci zubu prokazuje

majitel psa veterinárním potvrzením
s tím, že se jedná o úraz. Rozhodčí by
měl veterinární potvrzení uznat a ani
u plemen, kde je absence zubů diskvalifikující vadou, by neměl psa diskvalifikovat. Může jej ale penalizovat a to
i výrazným snížením známky. Zařazení
do chovu je pak čistě otázkou příslušného chovatelského klubu.
Autor článku: Vladimíra Tichá

Zuby 1 – nepravidelný skus

Zuby 2 – vadné postavení špičáku

Zuby 3 – vadná linie řezáků

Zuby 4 - nadpočetný řezák

Zuby 5- absence řezáku

Zuby 6- zdvojená korunka

Zuby 7 – perzistující P4 dole
www.alpskybrakyr.cz

Foto: Jan Tichý
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Dat. nar.
03.02..2005

Barva
Tm. jelení
červeň

Bonitace
Výborný
391 b

Výstava
Výborný
R CAC

Zkoušky
KZH II.c.

Barva
Černá s
pálením

Bonitace
Výborný
397 b

Výstava
Zkoušky
Výborný
KZH II.c.
CAC
CACIB,BOB
Majitel: Perutka Jaroslav
Chmelník 292, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, tel.
774234831
Popis: výška 37 cm, délka trupu 58 cm , ohraničené pálení, pes správného rámce, silné kostry, pevný rovný
hřbet, správné zaúhlení končetin, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.

Jméno
Dat. nar.
ČLP/ABJ 3573
14.06.2005
Hubert od
Boukalu
Otec: Kazan z Údolí Rožnova
Matka: Erika od Boukalu

Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
Jméno
18.7.2005
Jelení červeň
Výborný
Výborný
KZH II.c.
ČLP/ABJ 3595
400 b
CAC
Egon ze
BOB
Smrkovin
Otec: Ax z Filipovi
Majitel: Tezner Jiří
Jindřichov 19, 788 23
Matka: Asta z Wainberka
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm , pes, správného rámce, silné kostry, pevný rovný hřbet, správné zaúhlení
končetin, hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3577
12.7.2005
Tmavá
Výborný
Výborný
KZH I.c
jelení červeň
397 b
CAC
Falko od Soví
hory
Otec: Dingo vom Mühlschlag
Majitel: Šindler Miroslav
763 32 Nedašova Lhota 170, tel. 605962696
Matka: Ambra Světlá výška
Popis: výška 38 cm, délka trupu 58 cm, pes správného rámce, silné kostry, pevný rovný hřbet, oko světle hnědé,
prostorný hrudník , dobrá mechanika pohybu. typický představitel svého plemene.

Otec: Geron z Vínského břehu
Majitel: Šromota Ladislav,
749 01 St. Těchařovice 37, tel 777813103
Matka: Tora z Vikštejna
Popis: výška 36 cm, délka trupu 54 cm , pes, správného rámce, silné kostry, pevný rovný hřbet, správné
zaúhlení končetin, hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 3478
Mik z Vikštejna

Ročník 2005

V seznamu nejsou uvedeni psi starší 10 let, kteří jsou podle chov. řádu stále chovní
(u psů není chovnost omezena věkem), ale již několik let nekryli. Úplný seznam
najdete na webových stránkách klubu http://www.alpskybrakyr.cz

Seznam chovných jedinců – Psi

Dat. nar.
01.06.2006

Barva
Tm. jelení
červeň

Bonitace
Velmi dobrá
336 b

Výstava
KV - Velmi
dobrý
V, CAC, BOB

Zkoušky
KZH I.c.
HSD AJD II.c,
SD AJD I.c,
ZH o pohár G.
Kořínka II.c

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3832
20.2.2007
Jelení červeň
Výborný
Výborný
KZH I.c
396 b
CAC, BOB
CACT
Fičík z Mačovic
Otec: Princ z Hruna
Majitel: Kavan Jiří
793 97 Slezské Rudoltice 84 tel. 731549894
Matka: Poly z Mačovic
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm, pes správného rámce, s pevným hřbetem, přední i zadní končetiny
výborně zaúhleny, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Ročník 2007

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3738
29. 7. 2006
jelení červeň
Velmi dobrá
Výborný
KZH II.c.
354 b
Hix Majerka
Otec: Ago
Majitel: Hájek Jaroslav
252 08 Slapy n Vlt 279, tel 607688572
Matka: Eny Majerka
Popis: výška 40 cm, délka trupu 63 cm , dlouhý pes , silné kostry, ušlechtilé hlavy, mírný lalok, pevný rovný
hřbet, levá lopatka volnější, mírně strmější v zádi, hluboký hrudník , typický představitel plemene.

Otec: Jon z Hakamilu
Majitel: Šikula Antonín
Unín 40, 679 24, tel.732552573
Matka: Dora z Údražské aleje
Popis: výška 35 cm, délka trupu 55 cm , nižší dlouhý pes , silné kostry, pevný rovný hřbet, otevřenější postoj
PK, lehce přestavěný v zádi, hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 3719
Aron od Třech
toplů

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3663
02.04.2006
Jelení červeň
Velmi dobrá
Velmi dobrý
KZH I.c.
380 b
Ir z Vínského
břehu
Otec: Kazan z Údolí Rožnova
Majitel: Jemelka Břetislav
Vilémovská 124, Dolní poustevna, tel.732572925
Matka: Cira spod Štramberské trúby
Popis: výška 38 cm, délka trupu 54 cm , kratší pes , silné kostry, pevný rovný hřbet, správné zaúhlení končetin,
hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3633
16.02.2006
Tmavá
Velmi dobrá
Velmi dobrý
KZH I.c
jelení červeň
380 b
Car od
Červeného
kopce
Otec: Dingo vom Muhlschlag
Majitel: Klíma Jiří
Jickovice 43, 399 01Písek
Matka: Arka od Kalenky
Popis: výška 40 cm, délka trupu 57 cm , pes lehčí konstituce, s pevným hřbetem, přední končetiny správně
zaúhleny, strmější postoj zadních běhů, typický představitel svého plemene.

Ročník 2006
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Barva
jelení červeň

Bonitace
Výborný
385 b

Výstava
Výborný,
CAC, Klubový
vítěz, BOB

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3946
27.08..2007
jelení červeň
Výborný
Velmi dobrý
KZH I.c.
367b
Brit od Třech
topolů
Otec: Miki z Hustej pažite
Majitel: Bambásek Jaroslav, Křižanovice 151, 685
01, tel. 728152360
Matka: Dora z Údražské aleje
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm ,pes správného rámce, pevný rovný hřbet, otevřený postoj předních
končetin, kratší záď, strmější zaúhlení zadních končetin, ušlechtilé hlavy, kratší slecho, typický představitel
plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3933
27.06.2007
jelení červeň
Výborný
Výborná, CAC
KZH I.c
381b
Div. Bad Kančí
ráj
Otec: Gero vom Jufn
Majitel : Březina Petr, 742 35 Odra-Loučky 146
tel. 736688858
Matka: Rendy Kančí ráj
Popis: výška 39 cm, délka trupu 60 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, záď mírně přestavěná,
přední končetiny správně zaúhlené, zadní končetiny strmější postoj, ušlechtilé hlavy, mírný lalok, typický
představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3855
29.04.2007
Jelení červeň
Výborný
Velmi dobrý
KZH I.c.
380 b
Gero Vltavské
údolí
Otec: Vuk z Liščích hřbetů
Majitel: Vetrák Vladimír, Štítovská 468, 335 61
Spálené Poříčí tel.724546287
Matka: Dora Vltavské údolí
Popis:výška 40 cm, délka trupu 58 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, úzkého předhrudí, záď
méně spáditá, výše nasazený prut, hluboký hrudník , přední končetiny správně zaúhlené, mírně sbíhavý postoj,
zadní končetiny užší postoj, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Dat. nar.
04.07.2007

Zkoušky
KZH I.c
ZH o pohár G.
Kořínka
II. Cena
Otec: Ch Princ z Hruna
Majitel: Joachim Werner, Gardelegener Str. 20, D39 599 Uchtspringe tel. 0491737088726
Matka: Era Světlá výška
Popis: výška 37 cm, délka trupu 59 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, hrudní i pánevní končetiny
správně zaúhlené, ušlechtilé hlavy, nepatrně světlejší oko, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 3886
Chip Světlá
výška

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3843
30.03.2007
Tm. jelení
Výborný
Výborný
KZH I.c
červeň
367 b
Div. Hall Světlá
výška
Otec: Bor ze Staňků
Majite: Mackovčin Miroslav, Tuchom 39, 289 35
Košík tel. 724524390
Matka: Aryna od Červeného kopce
Popis: výška 37 cm, délka trupu 58 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, přední končetiny správně
zaúhlené, zadní končetiny strmější postoj, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.
Dat. nar.
24.03.2008

Barva
jelení červeň

Bonitace
Velmi dobrý
347b

Výstava
Výborná, CAC,
CACIB, BOB

Zkoušky
KZH I.c

Dat. nar.
05.06.2010

Barva
jelení červeň

Bonitace
Výborný
371b

Výstava
Výborná,
CAJC, BOB,
Vítěz spec.
Výstavy, CAC

Zkoušky
KZH I.c.
MZH o poh
GK 3 místo
v II. ceně,PGK
2014 O pohár
vítězů 2
místo v I. ceně

Dat. nar.
08.04.2010

Barva
jelení červeň

Bonitace
Velmi dobrý
372b

Výstava
Výborná

Zkoušky
KZH I.c., res.
CACT
MZH o poh
GK 2 místo v I.
ceně
Otec: Cliff vom Waldgut
Majitel : Matucha Milan, Bystřice pod Lopeníkem
382, 687 55, tel. 608710480
Matka: Gira Majerka
Popis: výška 38 cm, délka trupu , pes kratšího rámce, správné horní i dolní linie, hrudní i pánevní končetiny
správně zaúhlené, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4312
Div. Egon z
Tisové

Otec: Milo
Majitel: Jandl Zdeněk, Krhov 132, 687 71 Bojkovice,
Matka: Almira
Popis: výška 37 cm, délka trupu 57 cm , pes správného rámce, správné horní i dolní linie, hrudní i pánevní
končetiny správně zaúhlené, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4452
Emo

Ročník 2010

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 4160
16.3.2009
Černá s
Výborný,
KZH I.c
pálením
Výborný 395 b
CAJC
Argo od
Kardaše
Otec: Ch Ivo Vicomělský dvůr
Majitel: Staněk Miloslav, Smetanova 649, 378 21
Kardašova Řečice tel. 602347230
Matka: Nora z Údolí Rožnova
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm, pes správného rámce, ušlechtilé hlavy, správného pálení, výborné horní
i dolní linie, hrudní i pánevní končetiny výborně úhlené, typický představitel svého plemene..

Ročník 2009

Otec: Princ z Hruna
Majitel : Klíma Václav, Hlavňovice 43, 341 42
Kolínec
Matka: Eny Majerka
Popis: výška 38 cm, délka trupu 60 cm , pes delšího rámce, ušlechtilé hlavy, oko světlejší, pevnou horní linií,
hrudní končetiny sbíhavý postoj, pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 3971
Jimi Majerka

Ročník 2008
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Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4618
13.02.2012
Černá
Velmi dobrý
Velmi dobrá
KHZ I.cena
s pálením
367 b
Dag z Údolí
Rožnova
Otec: Edi
Majitel : Bujáček Václav, Suchá Loz 183, 687 53
Matka: Peggy z Údolí Rožnova
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm, pes správného rámce, s méně výrazným pálením, ušlechtilé samčí
hlavy, tmavého oka, správného závěsu, výborné horní i spodní linie, hrudní končetiny s volnější lopatkou,
pánevní končetiny přeúhlené s náznakem kravského postoje, typický představitel svého plemene.

Ročník 2012

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4471
03.04.2011
Černá
Výborný
Výborná, CAC, I.cena, CACT
s pálením
400 b
Klubový vítěz
Cleo z Údolí
2013
Rožnova
Otec: Arthos aus dem Loisachtal
Majitel : Polášek Zdeněk, Putýrky 291, Rožnov pod
Radhoštěm 756 61
Matka: Peggy z Údolí Rožnova
Popis: výška 38 cm, délka trupu 56 cm, pes správného rámce, silné konstituce , s ohraničeným pálením,
ušlechtilé hlavy, správného závěsu, hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého
plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4624
26.07.2011
jelení červeň
Výborný
Výborná, CAC
KZH I.c.
372b
Cezar z Buntova
Otec: Kato vom Wolfgangtal
Majitel : Škoda Martin, Petrašovice 5, 463 43
Hodkovice nad Mohelkou
Matka: Cera spod Sagatky
Popis: výška 37,5 cm, délka trupu 58 cm , pes správného rámce, správné horní i dolní linie, hrudní i pánevní
končetiny správně zaúhlené, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Ročník 2011

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4351
18. 4. 2010
jelení červeň
Výborný
Velmi dobrá
KZH I.c.
400 b
Blesk
z Dalešických
lesů
Otec: Div. Hall Světlá výška
Majitel : Vomáčka Jiří, Borová Lada 34, 384 90 tel.
731530393
Matka: Anny z Dalešických lesů
Popis: výška 37 cm, délka trupu 56 cm , pes správného rámce, správné horní i dolní linie, hrudní a pánevní
končetiny správně úhlené, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4333
27. 4. 2010
jelení červeň
Výborný
Výborná,
KZH I.c.
365b
CAJC
Argo z
Lońského léta
Otec: Falko od Soví hory
Majitel : Komárek Pavel, Dobronice u Chýnova 1,
391 55 Chýnov, tel. 720329302
Matka: Arissa od Třech topolů
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm , pes správného rámce, správné horní i dolní linie,mírně otevřené tlapky
hrudních končetin, pánevní končetiny správně úhlené, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Dat. nar
15. 4. 2012

Barva
jelení červeň

Barva
Černá
s pálením

Bonitace
Velmi dobrý
462 b

Bonitace
Výborný
388 b

Výstava
Výborný, CAC

Zkoušky
KZH I.c.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4892
22.11. 2013
hnědá
Velmi dobrá
Velmi dobrý
KZH I.c.
374 b
Cipísek
Maloúpské
knížectví
Otec: Cleo z Údolí Rožnova
Majitel : Mgr. Jiří Brož, Tymákov 105, 332 01
Matka: Foxa ze Smrkovin
Popis: výška 38 cm, délka trupu 59 cm, pes správného rámce, silné kostry, ušlechtilé samčí hlavy, oko tmavé,
mírně otevřené postavení hrudních končetin, pánevní končetiny správně úhleny, výborná horní i dolní linie,
typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4929
06.02.2013
jelení červeň
Dobrý
Velmi dobrý
KZH II.c.
348 b
Kil
Otec: Lord
Majitel : Zacpal Jan, Bezděkov 24, 783 25 Bouzov
Matka: Biza
Popis: výška 42 cm, délka trupu 63 cm , pes správného rámce, ušlechtilé hlavy, hrudní končetiny mírně
otevřený postoj, pánevní končetiny strmější postoj, lehce přestavěná záď, typický představitel plemene

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4837
20. 4. 2013
jelení červeň
Výborný
Velmi dobrý
KZH I.c.
371 b
Lex Majerka
Otec: Emo
Majitel : Ing. Blecha Roman, 382 81 Besednice 58
Matka: Chessie Světlá výška
Popis: výška 37 cm, délka trupu 56 cm , pes správného rámce, ušlechtilé hlavy, hrudních končetiny správně
úhleny, mírně přestavěná záď, pánevní končetiny strmější postoj, typický představitel svého plemene.

Ročník 2013

Otec: Emo
Majitel : Štajner Pavel, Na kopci 25, Strání 687 65
Matka: Anica
Popis: výška 40 cm, délka trupu 62 cm , pes správného rámce, správné horní linie, hrudní končetiny správně
úhlené, záď mírně přestavěná, pánevní končetiny strmější postoj, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého
plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4059
Ford ze
Zápovědi

Dat. nar.
19.07.2012

Výstava
Zkoušky
Výborný,
I.cena,
CAC, Klubový
Diviačiar
vítěz
2014
Otec: Ivo Vicomělský dvůr
Majitel : Veselý Jiří, L. Janáčka 1264, 399 01
Milevsko
Matka: Jera od Boukalu
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm, pes správného rámce, s ohraničeným pálením, ušlechtilé hlavy,
správného závěsu, hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4739
Div. Kendy od
Boukalu
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Dat. nar.
28.2.2008

Barva
Černá
s pálením

Bonitace
Výborná
387 b

Výstava
Velmi dobrá

Zkoušky
KZH II.c

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4003
13.4.2008
Jel. červeň
Výborná
Výborná
KZH I.c
387 b
Cita od Třech
topolů
Otec: Arty od Červeného kopce
Majitel: Pradáč Leoš, Maleč 108, 582 76, tel.
776553936
Matka: Dora z Údražské aleje
Popis:výška 35 cm, délka trupu 52 cm, fena správného rámce, oko hnědé, hrudní i pánevní končetiny správně
úhlené, výborná horní linie, typický představitel plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4034
24.4.2008
Jel. červeň
Výborná
Výborná
KZH II c
365 b
Gaja z Mačovic
Otec: Ch. Princ z Hruna
Majitel: Kohout Karel, Sokolovská 87, 257 65
Čechtice, tel. 731966227
Matka: Poly z Mačovic
Popis: výška 35,5 cm, délka trupu 54 cm, lehčí fena správného rámce, rovný pevný hřbet, oko hnědé, správně
úhlené hrudní končetiny, mírně přestavěná záď, strmější postavení pánevních končetin, typický představitel
svého plemene

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4097
02.07.2008
Jel. červeň
Výborná
Výborná
KZH Ic
383 b
Idea Světlá
výška
Otec: Div. Got Majerka
Majitel: Mazanec Eduard, Koclířov 246, 569 11, tel.
603511595
Matka:Era Světlá výška
Popis:výška 36 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, oko hnědé, správně zaúhlené
hrudní končetiny, mírně přestavěná záď, strmější postavení pánevních končetin, typický představitel svého
plemene

Otec: Gero vom Jufn
Majitel: Březina Petr, Odry – Loučky 146, 742 35
Tel: 736688858
Matka: Rendy Kančí Ráj
Popis:výška 37 cm, délka trupu 56 cm, prosvítá podsada, fena s pevným rovným hřbetem, hrudní i pánevní
končetiny správně zaúhlené, výborná horní linie, typický představitel plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 3986
Div. Cora Kančí
ráj

Ročník 2008

Seznam chovných jedinců – Feny

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 5007
26.05. 2014
jelení červeň
Velmi dobrá
Výborná,
KZH I.c.
386 b
CAJC, CAC,
Aco-Endy
BOB, BOS
Kovaški
Otec: Ero Kovaški
Majitel : Jolana + Drahomír Michalcovi, Všeteč 31,
375 01 Týn nad Vltavou
Matka: Miša Kovaška
Popis: výška 40 cm, délka trupu 62 cm, pes výborného rámce, ušlechtilé samčí hlavy, oko tmavé, hrudní i
pánevní končetiny výborně úhleny, výborná horní i dolní linie, typický představitel svého plemene.

Ročník 2014

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4410
29.08.2009
Jel. červeň
Výborná 386 b
Výborná
KZH I.cena,
PGH 2013
Conny Blankin
III. c
dvor
Otec: Lord z Údolí Rožnova
Majitel: Josef Rázek, Uhčínov 22, 516 01Rychnov
nad Kněžnou, tel. 728 896 292
Matka: Axa Blankin dvor
Popis: výška 35 cm, délka trupu 52 cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, oko hnědé, správné horní i
dolní linie, hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4210
08.0.6.2009
Tm. jel. červeň Velmi dobrá
Výborná res
KZH I.c
363 b
CAC
Ila ze Smrkovin
Otec: Lord z Údolí Rožnova
Majitel: Dušek Vladimír, Zahradní 227, 788 33
Hanušovice, 602709654
Matka: Asta z Wainberka
Popis: výška 35 cm, délka trupu 55 cm, delší fena s větší příměsí černé barvy, ušlechtilé hlavy, mírně
přestavěná v horní linii, hrudní končetiny správně úhlené, Pánevní končetiny strmější v postoji, typický
představitel svého plemene

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4209
08.0.6.2009
Jel. červeň
Výborná
Velmi dobrá
KZH I.c,
393 b
rez. CACT
Iggy ze
PGK II.c
Smrkovin
Otec: Lord z Údolí Rožnova
Majitel: Mazanec Eduard, Koclířov 246, 569 11, tel.
603511595
Matka: Asta z Wainberka
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie,
hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4605
15.12. 2009
Jel. červeň
Velmi dobrá
Výborná
IUO výborná
379 b
Anica
Otec: Astor
Majitel: Jandl Zdeněk, Krhov 132, 687 71 Bojkovice,
Matka: Greta iz Treglave
Popis: výška 39 cm, délka trupu 58cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie,
hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4163
09.04.2009
Jel. červeň
Výborná
Výborná
KZH Ic
376 b
Ira Vltavské
Údolí
Otec: Trap z Hakamilu
Majitel: Ing. Libor Hanzlík, Hartmanice 76, 342 01
Sušice, tel: 724525076
Matka:Dora Vltavské Údolí
Popis: výška 37 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, oko hnědé, pravá hrudní
otevřený postoj, typický představitel plemene

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4303
20.2.2009
Černá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH I.c
s pálením
354 b
Alma spod
Kohútika
Otec: Edy ze Staňků
Majitel: Voborný Antonín, Rohy 9, 675 05 Budíkov
Tel. 776276748
Matka: Flora Sušianska dolina
Popis: výška 34 cm, délka trupu 53 cm, nevýrazně ohraničené pálení, hrudní končetiny mírně otevřené,
pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel plemene.

Ročník 2009
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Dat. nar.
15.07.2010

Barva
jelení červeň

Výstava
Výborná

Zkoušky
KZH I.c, 2012
PGK 3 místo
I.c, res. CACT
Majitel: Borýsek Pavel, Nivnice 627, 687 51

Bonitace
Výborný380 b

Dat. nar.
05.06.2010

Barva
jelení červeň

Bonitace
Výborný
379 b

Výstava
Výborná

Zkoušky
KZH I.c,1. m.
PGK 2011 v I.
ceně, CACIT,
2014 PGK o
pohár vítězů 1.
m. I. cena

Otec: Milo
Majitel : Máčalík Bronislav
Korytná 292, tel. 774959077
Matka: Almira
Popis: výška 37 cm, délka trupu 57 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie,
hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4453
Ela

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4426
04.09. 2010
jelení červeň
Velmi dobrá
Výborná
KZH I.c.
357 b
Axa od
Kopčanského
rybníka
Otec: Kato vom Wolfgangtal
Majitel : Blechová Petra, Stupova 90, Uherské
Hradiště 668 01
Matka: Bixa z Kamencov
Popis:výška 34 cm, správné horní i dolní linie, hrudní končetiny otevřenější postoj, lehce přestavěná záď se
strmějším postavením pánevních končetin, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4302
04.02.2010
jelení červeň
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH I.c,
379 b
CACT
Asta od Lomné
Otec: Bad kančí ráj
Majitel : Kavan Jiří
793 97 Slezské Rudoltice 84 tel. 731549894
Matka: Cera spod Štramberské trúby
Popis: výška 38 cm, délka trupu 59 cm, mohutná fena správného rámce, těžké hlavy, měkčí horní linie, hrudní
končetiny otevřenější postoj, pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4626
04.09..2010
jelení červeň
Výborný388 b
Velmi dobrá
KZH I.c
Akima od
Kopčanského
rybníka
Otec: Kato vom Wolfgangtal
Majitel: Hovorka Jaroslav, Tomice II 81, 257 53
Vrchotovy Janovice
Matka: Bixa z Kamencov
Popis: výška 37 cm, délka trupu 58 cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, hrudní končetiny správně
úhleny, pánevní končetiny strmější postoj, lehce přestavěná, typický představitel svého plemene.

Otec: Aron
Matka: Bela
Popis: výška 37 cm, délka trupu 56 cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, hrudní končetiny správně
úhleny, pánevní končetiny strmější postoj, lehce přestavěná, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4431
Div. Ajka

Ročník 2010

Barva
Černá s
pálením

Bonitace
Výborný
378 b

Výstava
Výborná

Zkoušky
KZH I.c
Majitel: Blinka Břetislav
756 55 Dolní Bečva 301
tel. 720196955
Popis: výška 38 cm, délka trupu 55 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správného pálení, lehce
přestavěná záď, hrudní končetiny správně úhlené, pánevní končetiny strmější postoj, typický představitel svého
plemene.

Jméno
Dat. nar.
ČLP/ABJ 4439
01.02.2011
Bea z Údolí
Rožnova
Otec: Div. Bad Kančí Ráj
Matka: Petty z Údolí Rožnova

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4598
04.09.2011
Černá s
Výborný
Výborná
KZH I.c
pálením
375 b.
Arissa od
Mařického
potoka
Otec: Mik z Vikštejna
Majitel: Oravec Branislav, Mokrá 136, 664 04
Matka: Alma spod Kohútika
Popis: výška 36 cm, délka trupu 51 cm, fena lehčího typu, správného rámce, pěkné hlavy, ale s neohraničeným
pálením mordy, oko tmavé, hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, výborná horní i dolní linie, typický
představitel svého plemene.

Ročník 2011

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4366
02.05.2010
Černá s
Výborný
Výborná
KZH I.c
pálením
387 b
Jera od Boukalu
Otec: Hubert od Boukalu
Majitel : Věra Černá, Št. Dvořáka 722, 399 01
Milevsko, tel. 602467961
Matka: Cera Kančí ráj
Popis: výška 37 cm, délka trupu 56 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správného pálení, správné
horní i dolní linie, hrudní končetiny lehce otevřený postoj, užší postavení pánevních končetin, ale správně
úhlené, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4380
04.06.2010
Černá s
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH I.c
pálením
367 b
Freny od
Rakovce
Otec: Lord z Údolí Rožnova
Majitel : Ing. Dobeš Libor, Střítež nad Bečvou 198,
756 52
Matka: Bela od Rakovce
Popis: výška 37 cm, fena kratšího rámce, ušlechtilé hlavy, nezcela ohraničeného pálení, správné horní i dolní
linie, hrudní končetiny výborně zaúhleny, strmější postavení pánevních končetin, typický představitel svého
plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4313
08.04.2010
jelení červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c
374 b
Erin z Tisové
Otec: Cliff vom Waldgut
Majitel : Liebich Viktor, Uhřínov p. Deštnou 58,
516 01 tel. 733532969
Matka: Gira Majerka
Popis: výška 35 cm, délka trupu 53cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, měkčího hřbetu a lehce
přestavěné zádi, hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.
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Dat. nar.
05.07.2011

Barva
Černá s
pálením

Výstava
Výborná, CAC,
Klubový vítěz

Zkoušky
KZH I.c.,
CACT, pohár
vítězů PGK
2014 III.c.
Majitel : Smutný Petr, 582 45 Uhelná Příbram 75

Bonitace
Výborný
400 b

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4498
20.05.2011
jelení červeň
Výborný
Velmi dobrá
KZH I.c
369 b
Fergie z Tisové
Otec: Cliff vom Waldgut
Majitel : Čech Rostislav, Lesonice 168, 675 44
Matka: Gira Majerka
Popis: výška 36 cm, délka trupu 54 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, lehce otevřený postoj
hrudních končetin, správně postavení pánevních končetin, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4526
28.05.2011
Jelení červeň
Výborný
Velmi dobrá
KHZ I.c
371 b
Cita z
Dalešických lesů
Otec: Hall Světlá výška
Majitel: Chochel Miroslav, Sebuzín 205, 405 08 Ústí
n. Labem
Matka: Anny z Dalešických lesů
Popis: výška 37 cm, délka trupu 57 cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, světlejšího oka, lehce
přestavěná záď, hrudní končetiny správně úhlené s lehce otevřeným postojem, strmější postoj pánevních
končetin, typický představitel svého plemene.

Otec: Trap z Hakamilu
Matka: Bessi od Rakovce
Popis: výška 36 cm, délka trupu 56 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správného pálení, správné
horní i dolní linie, hrudní končetiny i pánevních končetiny správně postavené i úhlené, typický představitel
svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4540
Div Capka z
Hakamilu

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4490
01.05.2011
Jelení červeň
Velmi dobrá
Výborná, CAC
KZH I.c, PGK
363 b
2013 II. c
Brita ze
Strakovské
myslivny
Otec: Kato vom Wolfgandtal
Majitel: Kubíček Jan, 561 02 Dolní Dobrouč 174
Matka: Brita z Višavy
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, lehce přestavěná záď, hrudní
končetiny správně úhlené, pánevní končetiny strmější postoj, typický představitel svého plemene..

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4446
16.03..2011
Jelení červeň
Výborný
Výborná, res
KZH I.c
392 b
CAC
Besy Podhorská
dolina
Otec: Cliff vom Waldgut
Majitel: Verner Antonín, Malé Poříčí 13, 547 01
Matka: Dorka ze Staňků
Popis: výška 36 cm, délka trupu 55 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, lehce přestavěná záď, hrudní
končetiny správně úhlené, pánevní končetiny strmější postoj, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4491
01.05.2011
Jelení červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c
383 b
Bela ze
Strakovské
myslivny
Otec: Kato vom Wolfgandtal
Majitel: Ing. Havran Pavel, Strakov 980, 570 01
Litomyšl
Matka: Brita z Višavy
Popis: výška 36 cm, délka trupu 55 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, lehce přestavěná záď, hrudní
končetiny správně úhlené, pánevní končetiny strmější postoj, typický představitel svého plemene.

Dat. nar.
14.04.2012

Barva
Jelení červeň

Výstava
Zkoušky
Výborná,
KZH I.c
CAJC, BOJ,
BOB
Majitel: Liebich Viktor, Tisovec 58, 516 01 Uhřínov
p Deštnou

Bonitace
Velmi dobrá
396 b

Popis: výška 37 cm, délka trupu 54 cm fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie
,hrudní končetiny i pánevních končetiny správně postavené, typický představitel svého plemene.

Jméno
ČLP/ABJ 4651
Dara z Vršku
Javořiny
Otec: Lord
Matka: Ela

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4641
04.04.2012
Jelení červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c
397 b
Cilka z Vršku
Javořiny
Otec: Lord
Majitel: Šťastný Zdeněk,756 22 Hošťálková 413
Matka: Buba
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie
,hrudní končetiny i pánevních končetiny správně postavené, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4695
25.05.2012
Jelení červeň
Výborný
Výborná, res
KZH II.c
379 b
CAC
Ajda
z Hřebečských
lesů
Otec: Emo
Majitel: Mazanec Eduard, 569 11 Koclířov 246
Matka: Iggy ze Smrkovin
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie,
hrudní končetiny lehce otevřený postoj, pánevní končetiny správně postavené, typický představitel svého
plemene.

Ročník 2012

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4608
03.05.2011
jel. červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c
385 b
Div. Nina
Otec: Astor
Majitel: Křižák Martin, Boleradice 441, 691 12
Matka: Anica
Popis: výška 37 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, mohutnější hlavy, s větší příměsí černé barvy,
hrudní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4607
03.05.2011
Tm. jel. červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c
383 b
Div. Nana
Otec: Astor
Majitel: Křižák Martin, Boleradice 441, 691 12
Matka: Anica
Popis: výška 37 cm, délka trupu 57 cm, fena správného rámce, mohutnější hlavy, s větší příměsí černé barvy,
tlapky lehce otevřené jinak hrudní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4563
18.08.2011
Jelení červeň
Výborný
Výborná, CAC
KZH II.c
384 b
Julka z Mačovic
Otec: Kat Majerka
Majitel: Ing. Pivoňka Vítězslav, Mačovice 5, 257 22
Čerčany
Matka: Poly z Mačovic
Popis: výška 36 cm, délka trupu 55 cm fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie
,hrudní končetiny i pánevních končetiny správně postavené, typický představitel svého plemene.
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Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4839
20. 4. 2013
jelení červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c.
380 b
Lasi Majerka
Otec: Emo
Majitel : Jon Josef, Čistá u Horek 138, 512 35
Matka: Chessie Světlá výška
Popis: výška 36 cm, délka trupu 54 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, hrudních končetiny správně
úhleny, mírně přestavěná záď, pánevní končetiny strmější postoj, typický představitel svého plemene.

Ročník 2013

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4660
15.04.2012
Jelení červeň
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH II.c.
360 b
Fatty ze
Zápovědi
Otec: Emo
Majitel : Borýsek Pavel, Nivnice Brodská 627, 687 51
Matka: Anica
Popis: výška 39 cm, délka trupu 59 cm, fena správného rámce, těžší hlavy, oko hnědé, výborně zavěšená
slecha, výborné předhrudí, korektní úhlení hrudních končetin, mírně přeúhlené pánevní končetiny, typický
představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4636
09.04.2012
Černá s
Výborný
Výborná
KZH I.c
pálením
380 b
Effi z Údolí
Rožnova
Otec: Div. Bad Kančí Ráj
Majitel:Niebauer Jiří, Bystřice nad Úhlavou 29, 340
22 Nýrsko
Matka: Petty z Údolí Rožnova
Popis: výška 37 cm, délka trupu 56 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správného pálení, lehce
přestavěná záď, hrudní končetiny správně úhlené, pánevní končetiny strmější postoj, typický představitel svého
plemene.

Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
Jméno
14.04.2012
Jelení červeň
Velmi dobrá
Výborná
KZH I.c
ČLP/ABJ 4653
382 b
Dorka z Vršku
Javořiny
Otec: Lord
Majitel: Leona Jankůjová, Bystřice pod Lopeníkem
313, 687 55
Matka: Ela
Popis: výška 39 cm, délka trupu 55 cm fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie
,hrudní končetiny i pánevních končetiny správně postavené, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4679
02.06.2012
Jelení červeň
Výborný
Výborná, CAC
KZH I.c.
381 b.
Dixi od Třech
topolů
Otec: Got Majerka
Majitel : Šolta Jindřich, Prácheň 169, Kamenický
Šenov, 471 14
Matka: Cita od Třech topolů
Popis: výška 35 cm, délka trupu 53 cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, oko hnědé, výborné úhlení
hrudních i pánevních končetin, výborná horní i dolní linie, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4961
17.03. 2014
Černá s
Výborný
Výborná
KZH I.c.
pálením
391 b.
Fredie vom
Peterholz
Otec: Cleo z Údolí Rožnova
Majitel : Blinka Břetislav, Dolní Bečva 10, 756 55
Matka: Dohle vom Peterholz
Popis: výška 37 cm, délka trupu 54 cm , fena výborného rámce, ušlechtilé hlavy, černá s výb. ohraničeným
pálením, oko tmavé, hrudních i pánevní končetiny výborně úhleny, výborná horní i dolní linie, typický
představitel svého plemene.

Ročník 2014

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4920
27.05.2013
Jelení červeň
Výborný
Výborná, CAC
KZH I.c.
364 b.
Lessy spod
Striebornej
Otec: Olaf Plesnivec
Majitel : Ludačka Miroslav, Zdenice 43, 383 01
Prachatice
Matka: Baša Španí kameň
Popis: výška 39 cm, délka trupu 56 cm, fena mohutnější kostry, správného rámce, ušlechtilé hlavy, oko hnědé,
hrudní i pánevní končetiny správně úhleny, výborná horní i dolní linie, typický představitel svého plemene.

Jméno
Dat. nar
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4885
29.08.2013
Jelení červeň
Velmi dobrý
Výborná
KZH II.c.
365 b.
Fifi z Vršku
Javořiny
Otec: Lord
Majitel : Balíček Stanislav, Kudlovice 291, 687 03
Matka: Ela
Popis: výška 34 cm, délka trupu 51 cm, fena lehčí konstituce, správného rámce, ušlechtilé hlavy, dlouhého
závěsu, hrudní a pánevní končetiny správně úhleny, správná horní i spodní linie, typický představitel svého
plemene.
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39 cm

klešťový skus

34 cm, d. 55cm
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Amina z Lysého vrchu

29

Bonitace 2015 - Břestek
Přední
končetiny

5

5

5

4

4

3

4

4

4

4

4

Ocenění

4

Celový počet bodů

4

Tlapky (postavení a tvar)

3

Běhy (postavení a síla)

3

Prut

3

Zaúhlení kloubů

Krk

Lopatka (poloha a pevnost)

5

Záď

Slechy

5

Bedra

Oči

4

Břicho

Chrup

4

Hřbet

Tvar hlavy

5

Hrudník

Chůze

4

Běhy (postavení a síla)

Barva

5

Tlapky (postavení a tvar)

Osrstění

5

Zadní
končetiny

Trup

Zaúhlení kloubů

Délka trupu k výšce

Hlava

Clekový vzhled

Všeobecný dojem

Výška v kohoutku

Jméno

Aco - Endy Kovaški

4

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

386

VD

Car z Hřebečských
lesů

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

3

4

2

3

4

367

VD

Cleo z Turkovskej
cesty

4

4

3

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

385

V

Eddy z Hřebečských
lesů

3

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

361

VD

Fanuš z Vršku
Javořiny

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

2

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

363

D

Goro ze Zápovědi

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

374

V

Indur z Údolí Rožnova

4

3

4

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

379

V

Koeficient

0

Jaro z Mačovic

neposouzen

od lokte vybočené tlapy

výška 40 cm

Psi

0

4

3

2

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

361

VD

Arka Sázavské
stráně

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

383

V

Besi ze Strakovské
myslivny

4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

381

V

Cea Kolesárka

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

378

V

Dina z Hřebečských
lesů

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

396

V

Kalina

3

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

355

VD

Lessy
spod Striebornej

3

3

4

4

4

3

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

3

3

4

364

V

Míša Vltavské údolí

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

387

V

30

délka 58 cm

Arin Sázavské stráně

délka 57 cm

Feny
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Přehled výsledků jarních svodů 2015
Jméno

Otec / matka

Výška

Povaha / Vady

Archie Lesonická obora

o: Fičík z Mačovic / m: Fergie z Tisové

31

klidný / chrup neúplný, chybí 2x M3

Argo Lesonická obora

o: Fičík z Mačovic / m: Fergie z Tisové

46

klidný

Cezar Maloúpské Knížectví

o: Cleo z Údolí Rožnova / m: Foxa ze Smrkovin

Cipísek Maloúpské Knížectví

o: Cleo z Údolí Rožnova / m: Foxa ze Smrkovin

Cita Maloúpské Knížectví

o: Cleo z Údolí Rožnova / m: Foxa ze Smrkovin

35

klidná

Ema od Třech topolů

o: Princ z Hruna / m: Cita od Třech topolů

42

klidná / oko světle hnědé

Erny od Třech topolů

o: Princ z Hruna / m: Cita od Třech topolů

Baša od Zbojnickej studne

o: Blek zo Zubrohlavy / m: Brita Kčušov

34

klidná

Adra Sázavské stráně

o: Kat Majerka / m: Nana

40

klidná

Ajka Sázavské stráně

o: Kat Majerka / m: Nana

38

klidná

Bred z Borysova dvora

o: Egon z Tisové / m: Ajka

40

temperamentní

Art z Buchlov kamene

o: Viktor vom Auerling / m: Axa od Kopčanského rybníka

36

klidný / vícebarevný

Felix z Dalešických lesů

o: Hall Světlá výška / m: Anny z Dalešických lesů

35

klidný / vícebarevný

Daisy z Hřebečských lesů

o: Ajax z Krškán / m: Idea Světlá výška

31

klidná / vícebarevná

Eby z Hřebečských lesů

o: Fičík z Mačovic / m: Iggy ze Smrkovin

34,5

Elza z Hřebečských lesů

o: Fičík z Mačovic / m: Iggy ze Smrkovin

37

klidná / vícebarevná

Argo z Chrastovské stráně

o: Argo z Loňského léta / m: Gája z Mačovic

28

klidný / oko světle hnědé

Art z Chrastovské stráně

o: Argo z Loňského léta / m: Gája z Mačovic

33

temperamentní

Asta z Chrastovské stráně

o: Argo z Loňského léta / m: Gája z Mačovic

35

klidná / oko světlé

Addy z Panství Thonsern

o: Egon z Tisové / m: Ady z Loňského léta

klidný

Car z Tetčíněvské hájenky

o: Hall Světlá výška / m: Erla ze Zápovědi

temperamentní

Cára z Tetčíněvské hájenky

o: Hall Světlá výška / m: Erla ze Zápovědi

klidná

Celka z Tetčíněvské hájenky

o: Hall Světlá výška / m: Erla ze Zápovědi

klidná

Cira z Tetčíněvské hájenky

o: Hall Světlá výška / m: Erla ze Zápovědi

klidná

Ciro z Tetčíněvské hájenky

o: Hall Světlá výška / m: Erla ze Zápovědi

Ciša z Tetčíněvské hájenky
Cita z Tetčíněvské hájenky
Char z Tisové

klidný
klidný / vícebarevný

klidná

klidná

33

klidný

o: Hall Světlá výška / m: Erla ze Zápovědi

32

klidná

o: Hall Světlá výška / m: Erla ze Zápovědi

36

klidná / vícebarevná

o: Fičík z Mačovic / m: Erin z Tisové

37

klidný

Chika z Tisové

o: Fičík z Mačovic / m: Erin z Tisové

34

plachá / vícebarevná

Chan z Údolí Rožnova

o: Blek zo Zubrohlavy / m: Petty z Údolí Rožnova

41

plachý / chrup neúplný, chybí PM2, PM3, 2x M3

Chris z Údolí Rožnova

o: Blek zo Zubrohlavy / m: Petty z Údolí Rožnova

Or z Vickova

o: Emo / m: Nina

37

klidný

Orest z Vickova

o: Emo / m:

38

klidný / oko světle hnědé

Kazan z Vínského břehu

o: Fičík z Mačovic / m: Asta od Lomné

50

temperamentní

Dak z Wainberka

o: Fičík z Mačovic / m: Ila ze Smrkovin

35

klidný

Dan z Wainberka

o: Fičík z Mačovic / m: Ila ze Smrkovin

44

klidný

Dyk z Wainberka

o: Fičík z Mačovic / m: Ila ze Smrkovin

36

klidný

Vili

o: Zevs / m: Rea

38

klidná / vícebarevná

www.alpskybrakyr.cz

klidný / skus - předkus, vícebarevný
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Klubová výstava Konopiště 10.5.2015
Jméno

Barva

Výška

Známka

Titul

Chovatel

Majitel

Kolar Ivan

Michalcovi Jolana a
Drahomír

PSI
Třída mladých
Aco-Endy Kovaški

JČ

40

V1

Addy z Panství Thonsern

JČ

36

VD

Matoušek Zbyněk

Komárek Pavel

Endy od Třech topolů

JČ

V3

Pradáč Leoš

Šantroch Jaroslav JUDr.

36

CAJC, BOS

Char z Tisové

JČ

V2

Liebich Viktor

Hrbek Jaroslav

Maks

JČ

-

Stekič Aleksandar

Martínek Miroslav

Bred z Borysova dvora

JČ

VD

Borýsek Pavel

Bolčo Jiří

Cipísek Maloúpské Knížectví

JČ

VD

Prokop Martin

Brož Jiří Mgr.

Bary z Hřebečských lesů

JČ

V1

Mazanec Eduard

Čunderle Petr

Akim z Borysova dvora

JČ

VD

Egon z Tisové

Hurdálek Roman

nedostavil se

Mezitřída

Třída otevřená
Blek Čistý dvor

JČ

V1

Mäsiar Ján

Burián Libor

Emon Nižná Voĺa

JČ

-

CAC, Klub. vítěz

Gdovin Milan PaedDr.

Liebich Viktor

nedostavil se

Fido z Vršku Javořiny

JČ

-

Máčalík Bronislav

Krumel Pavel

nedostavil se

Vála František

Vála František

FENY
Třída mladých
Arka Sázavské stráně

JČ

V1

CAJC, BOJ, BOB

Dáša z Hakamilu

Č

V

Jon Josef

Jon Josef

Elza z Hřebečských lesů

JČ

VD

Mazanec Eduard

Maroušek Jiří

Ema od Třech topolů

JČ

V3

Pradáč Leoš

Kubát Oldřich

Fredie vom Peterholz

Č

V2

Härr Roger

Blinka Břetislav

Chara z Tisové

JČ

-

Liebich Viktor

Urban Martin

Sena

JČ

V4

Berić Milorad

Martínek Miroslav

nedostavil se

Mezitřída
Cita Maloúpské Knížectví

JČ

Lessy spod Striebornej

JČ

39

V2

res. CAC

Prokop Martin

Prokopová Lenka

V1

CAC

Zoka Ivan

Ludačka Miroslav

Komárek Petr

Drůbek Marek

Třída otevřená
Amina z Lysého vrchu

JČ

-

Ara z Tetčiněvské hájenky

JČ

V3

Connie Maloúpské Knížectví

Č

V2

Loty Majerka

JČ

V4

Lusi Majerka

JČ

Lasi Majerka

JČ

V1

CAC

Birka vom Zirmegg

Č

V1

CAC, Klub. vítěz

34

V1

res. CAC
CAC

Trojáček Otakar

Zadražil Miroslav

Prokop Martin

Bádr Vladimír Mgr., Ph.D.

Blecha Roman Ing.

Šimek Martin

Blecha Roman Ing.

Jantač Vladimír

Blecha Roman Ing.

Jon Josef

Ignaz Trenkwalder

Zadražil Miroslav

Lisník Jiři Ing.

Prokop Martin

Třída pracovní
Třída vítězů
Třída veteránů
Foxa ze Smrkovin

JČ

V1

BOV

*foto z výstav na stránkách klubu
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Speciální klubová výstava v Břestku 12. září 2015
Jméno

Barva

Výška

Známka

Titul

Chovatel

Majitel

Matoušek Zbyněk

Komárek Jan

PSI
Třída mladých
Addy z Panství Thorsern

JČ

D

Goro ze Zápovědi

JČ

V2

Jandl Zdeněk

Čumbová Monika

Eddy z Hřebečských lesů

JČ

39,5

VD

Mazanec Eduard

Vysoudil Milan

Indur z Údolí Rožnova

Č

V1

Blinka Břetislav

Vysoudil Milan

CAJC
Mezitřída

Aco-Endy Kovaški

JČ

V

Viktor

JČ

VD

Fanuš z Javořiny

JČ

VD

CAC, Vítěz spec. kl. výst., BOB

Kolar Ivan

Michalcovi J+D

Stekić Aleksandr

Urbánek Robert

Máčalík Bronislav

Křižák Martin

Třída otevřená
Olin z Vickova

JČ

VD

Jaro z Mačovic

JČ

V1

Cleo z Turkovskej cesty

JČ

VD

Kenny z Vínského břehu

JČ

V2

Car z Hřebečských lesů

JČ

V1

CAC
res. CAC

Máčalík Bronislav

Rumíšek Jan

Močubová-Martínková L. MVDr.

Storzer Marek

Dedič Marián

Válek Jaromír Ing.

Kavan Jiří

Očadlík Petr

Mazanec Eduard

Bradáč Jiří Ing.

Třída pracovní
CAC

FENY
Třída mladých
Arin Sázavské stráně

JČ

VD

Vála František

Vála František

Arka Sázavské stráně

JČ

V2

Vála František

Vála František

Dina z Hřebečských lesů

JČ

V1

Mazanec Eduard

Komárek Petr

Kalina

Č

VD

Babič Slobodan

Máčalík Bronislav

Míša Vltavské údolí

JČ

V3

Hanzlík Libor Ing.

Hanzlík Libor Ing.

Březina Petr

Březina Petr

Havran Pavel Ing.

Pažourek Lubomír

35

CAJC, BOJ, BOS

Mezitřída
Cea Kolesárka

JČ

VD
Třída otevřená

Besi ze Strakovské myslivny

JČ

V1

CAC, Vítěz spec. kl. výst.

MHZ o pohár G. Kořínka

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT
1. Uchovnění psa / feny
Poradce chovu provede zápis o splnění chovnosti jedince do originálu průkazu původu (PP) až po dodání níže uvedených
dokladů a následně bude vloženo na klubové stránky do chovných psů či fen.
Tyto doklady mohou být osobně předány poradci chovu na klubových výstavách nebo zaslány poštou na adresu
poradce chovu.
Také je možné poslat v předstihu všechny doklady, mimo originálu PP, na e-mail: poradcechovu@alpskybrakyr.cz a zápis do
originálu průkazu původu bude proveden po jeho předložení.
- originál průkazu původu
- kopie průkazu původu ofocené z obou stran
- kopie bonitační tabulky
- kopie tabulky ZH ofocené z obou stran
- 2 ks fotografií jedince v postoji a zpředu (hlava vč. předních končetin)
- dále možno dodat posudky z výstav, kopie kartiček s titulem nebo další fotky
Jakmile má majitel PSA potvrzenou chovnost od poradce chovu, zašle originál průkazu původu co nejdříve na plemennou
knihu, kde mu bude proveden zápis.
Majitel FENY může poslat originál průkazu původu k potvrzení chovnosti na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu.
Kontakt na Plemennou knihu:
Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4 – Chodov
Kontaktní osoba: Radka Jandečková, +420 224 948 479, e-mail: jandeckova@cmkj.info

2. KRYCÍ LIST (KL)
Chovatel / majitel zažádá poradce chovu s dostatečným předstihem o vystavení krycího listu pro svou fenu a ten vystaví krycí
list do 14 dnů od žádosti a pošle chovateli společně s "Přihláškou k zápisu štěňat" a formulářem "Hlášení chovatele a kontrola
vrhu".
- KL je vystaven pouze chovateli/majiteli, který má vyrovnané veškeré klubové poplatky za předcházející roky
a zaplacené členství na rok, pro který žádá vystavení KL
- KL list je vystaven vždy na kalendářní rok
- rozhodne-li se chovatel/majitel krýt v zahraničí, ke své žádosti o KL také doloží fotokopii průkazu původu psa, kde je
potvrzena jeho chovnost
- v případě, že v průkazu původu chovnost není uvedena, doloží potvrzení příslušného klubu, plemenné knihy nebo
příslušného orgánu FCI, že pes je chovný
- KL je možné vystavit i chovateli / majiteli feny v případě, že si vybral na krytí chovného psa, jehož majitel není člen klubu
v takovém případě bude KL vystaven a chovatel / majitel feny uhradí klubu poplatek do 8 dnů od uskutečněného krytí,
viz.ceník
- potvrzený KL chovatel/majitel pošle do 8 dnů od uskutečněného krytí poradci chovu (tj. zelená kopie KL, ze které si
chovatel / majitel odstřihne a ponechá část Potvrzení o krytí feny)
- v případě, že se krytí nepovedlo, může si chovatel / majitel krycí list ponechat pro další krytí, pokud použije navrhované
psy na krycím listě, ale tuto skutečnost musí nahlásit poradci chovu
- originál KL chovatel / majitel pošle zpět poradci chovu v případě nezabřeznutí feny nebo že fenu v daném roce
už krýt nebude
Krycí list musí být řádně vyplněn a podepsán, je součástí přihlášky vrhu pro zápis štěňat do plemenné knihy.
Majitel krycího psa je povinen vést si záznamy o krytí a na požádání je předložit.

3. VRH
Chovatel / majitel zašle vyplněnou "Přihlášku k zápisu štěňat" společně s originálem krycího listu (bílá část) na plemennou
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knihu mezi 3. a 4. týdnem věku štěňat. Plemenná kniha přiřadí tetovací čísla jednotlivým štěňatům a přihláška je zaslána zpět
chovateli / majiteli.
Celý vrh musí být jednotně označen, tzn. buď jen otetován nebo očipován. V případě exportu musí mít štěně vždy čip, i když
je tetované.
Po označení štěňat a potvrzení "Přihlášky k zápisu štěňat" veterinářem, zašle chovatel/majitel feny opět "Přihlášku k zápisu
štěňat" na plemennou knihu, nejpozději do 3 měsíců od data vrhu, společně s kopií průkazu původu feny a psa, případně dokladem o chovnosti zahraničního psa.
- chovatel / majitel zašle poradci chovu veterinářem potvrzenou kopii "Přihlášky k zápisu štěňat", kde je též potvrzena
kontrola kryptorchismu
- dále s přihláškou zasílá pravdivě vyplněný formulář "Hlášení chovatele a kontrola vrhu"
- oba formuláře zašle chovatel / majitel feny poradci chovu nejpozději do 75 dnů od narození štěňat
Chovatel / majitel feny je povinen vést si záznamy o vrzích a na požádání je předložit.
Prosím všechny o včasné zasílání potvrzených krycích listů a Přihlášek k vrhu štěňat, protože tyto údaje budou pravidelně
vkládány na klubový web.

4. OSTATNÍ
Změny ve vlastnictví - každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána do průkazu původu
a do 15 dnů oznámena poradci chovu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou
změnou
Úhyn chovného jedince - je majitel povinen nahlásit poradci chovu a plemenné knize bez zbytečného prodlení. S tím souvisí
i nahlášení vyřazení chovného jedince z důvodu zdravotních problémů (po kastraci, úrazu či nemoci).
Import - majitel importovaného jedince pošle originál průkazu původu na plemennou knihu, která mu přidělí číslo zápisu.
Zároveň si může zažádat o vystavení doložky k průkazu původu, kam mu budou zapisovány výsledky ze zkoušek a výstav.
Všichni jedinci importovaní ze zahraničí, kteří byli uznáni a zapsáni v plemenné knize daného státu jako chovní, musí povinně
projít klubovou bonitací.
Export - osoba, která vyváží štěně či dospělého jedince do zahraničí, je povinna pro něj vyřídit exportní průkaz původu.
K "Přihlášce k zápisu štěňat" nebo v žádosti u dospělého jedince uvede jméno, příjmení a plnou adresu nového majitele, jméno,
tetovací číslo a čip vyváženého jedince. Pokud se jedná o vývoz chovného jedince, je majitel povinen nahlásit změnu majitele poradci chovu a plemenné knize. Při exportu již není potřeba souhlas poradce chovu.
Pracovní certifikát - pokud jedinec úspěšně splnil pracovní loveckou zkoušku, majitel by si měl nechat vyřídit Pracovní certifikát na plemenné knize, který je podmínkou přihlášení do pracovní třídy na výstavě. Majitel psa/feny pošle s žádostí o vystavení
pracovního certifikátu kopie rodokmenu a soudcovské tabulky, vše ofocené z obou stran.
Prosím všechny o kontrolu vašich osobních údajů a chovných jedinců jak v ročence, tak i na klubových stránkách a
případné nesrovnalosti nahlásili poradci chovu či ekonomce klubu.
Lovu a brakýřům zdar
Jolana Michalcová, poradce chovu

www.alpskybrakyr.cz
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Zpráva z oblasti č. 1 - Jižní Čechy
Pomalu se stává tradicí, že se
během ledna scházíme v přátelském
duchu na ukončení lovecké sezóny, kde v družném vyprávění jak se
členy klubu tak s kamarády z akcí,
vyprávíme a debatujeme o zážitcích,
které jsme společně prožili na akcích.
U dobrého moku, jídla a harmoniky
vždy čas tak rychle uplyne, tak, jako
celá lovecká sezóna. Další každoroční akcí, kterou v oblasti pořádáme je
výcvikový den. Tentokrát výcvikový
den připadl na 16. květen. Sešli jsme
se v hojném počtu na střelnici Provazce, kterou nám propůjčily Lesy města
Písku. Přítomno bylo čtrnáct psovodů
se svými psy. Deset psů se připravovalo
na Zkoušky Honičů a čtyři na Barvářské
Zkoušky Honičů. Účast svědčí o tom,
že výcvikový den je přínosem pro
vůdce a jejich svěřence. Mohou se zde
na zkoušky připravit a případně odhalit
nedostatky ve výcviku a do zkoušek
ještě tyto nedostatky odstranit. Druhým faktorem je to, že se v kamarádském duchu sejdeme a popovídáme.
Po skončení výcvikového dne ještě
dlouho do večera sedíme a diskutujeme. Mám za to, že výcvikový den v naší
oblasti přešel už dávno jen z povinné
akce na akci námi vítanou, a tak to má
být. Při výcviku čas rychle plyne a než
jsme se nadáli, začali jsme s přípravami na Zkoušky Honičů. Víme, že základ
pro Zkoušky Honičů je honitba, dostatečným množstvím černé zvěře, a to je
i podmínkou pro uchovnění. To se nám
podařilo a pro velký zájem jsme se rozhodli pořádat dvoje Zkoušky Honičů
HZ Hluboká 5.-6.9. účastnilo se 11
psů. Za krásného počasí, až nezvykle
teplého na toto období, a tím i pro psy
náročného, ten kdo uspěl i neuspěl, jak
si představoval, měl by být za výkony
svých psů spokojený.
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podpory členů v oblasti a jejich
pomoci. Zda se nám to povedlo,
musím nechat na ostatních, ať to
posoudí. Můj názor je takový, že
bez kamarádské party v oblasti,
jak ze členů klubu, tak i ostatních kamarádů, by se to zorganizovat nedalo. Tímto bych chtěl
vyslovit velký dík všem, kteří mi
tyto Zkoušky pomáhali zorganizovat. Nebudu je jmenovat, ale
patří jim velké, opravdu velké
a upřímné DÍK za pomoc i podporu. Bez těchto lidí by prakticky
nemohla fungovat oblast Jižní
Čechy. Ještě nakonec této zprávy výčet plánovaných akcí na rok
2016
PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
14.5. - Výcvikový den, Provazce Písek
10.-11. - HZ, České Budějovice
24.9. - BZH, Písek
29.-30.10. - HZ, Písek spolu s OMS
Zakončení lovecké sezony
proběhne koncem března nebo
začátkem dubna, ještě upřesním. Pozvánka bude vyvěšena
na stránkách klubu.
Za oblast č. 1- Jížní Čechy,
vedoucí oblasti Petr Komárek

Další akce byly klubové BZH
na střelnici Provazce konané
v 27.9. té se účastnilo 8 psů.
Další akce následovala ke konci
října. Byly to HZ pořádané spolu
s OMS Písek. Těchto zkoušek se
účastnilo 10 psů z toho 4 brakýři. Tyto akce si nedovedu představit zorganizovat bez 100%
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Zpráva z oblasti č. 2 - Šumava, Český les a Plzeňsko
Činnost v loňském roku naší oblasti začal jako vždy výcvikovým dnem,
který se konal 18.4. na Pivoňi.
Dále se uskutečnily BZH 29.8. ve Stříbře. HZ 10.-11.10. se neuskutečnily
z důvodu malého počtu přihlášených
psů a poslední HZ se konaly 7.-8.11 v Klatovech honitbě Jezvinec. Tyto HZ byly
pořádány pouze pro jednu koronu kde
bylo přihlášeno 6 psů.
V letošním roce se bude konat opět
výcvikový den na Pivoňi, BZH a HZ

v honitbě Stříbro. Stříbro se
nachází ve středu naší oblasti a zároveň tato honitba je
dostatečně zazvěřená černou
zvěří. Poslední HZ se budou
konat v Klatovech v honitbě Jezvinec opět pouze pro
jednu koronu.
Oblastní schůze bude spojena s výcvikovým dnem.
Vedoucí oblasti, Jiří Mrkous

Oblast č. 3 - Beskydy a Valašsko

Zdravím všechny příznivce brak. Stejně jako loni jsem poctěna Vás obohatit
o pár řádků toho, co se v naší oblasti za
celý rok událo. Během roku mi volalo
pár nových členů, kteří chtěli informace
o výcvikovém dni i o zkouškách, také
běžné info o psech. Další psovodi volali,
abych je uchlácholila, že ne jen oni mají
nedostatky ve výchově a že ne jen jejich
pes je moc temperamentní. Volali i členové z jiných oblastí, kteří následně přijeli na výcvikový den, protože to k nám
měli blíže a chtěli poradit s výcvikem.
Jako každý rok probíhal výcvikový den
v Hošťálkové na začátku srpna. Sešla se
hojná účast. Majitelé psů se mi hlásili již
půl roku předem, abych s nimi na výcvikový den počítala. U obůrky s divokým
prasetem, kde jsme se psy zažili spousty
dobrodružství, zklamání nebo radosti,
se někteří mladí psi setkali s divočákem
poprvé. Naučili se od starších zkušenějších psů na prase hlásit. Individuálně pak
obůrku navštěvovali ještě několikrát a na
www.alpskybrakyr.cz

zkouškách už psi věděli, o co jde. Poté
jsme se přesunuli na pobarvené stopy.
Tras bylo několik, různě náročných i
různě dlouhých. Všichni jsme si před
připravovanými zkouškami vyzkoušeli
dovednosti a zkušenosti našich čtyřnohých mazlíčků. Zjistili jsme, že naši
psi v něčem vynikají a v něčem mají
nedostatky, se kterými se bojíme jít
ke zkouškám z obav, abychom se psy
obstáli. To je však normální.
Zároveň bych tímto chtěla poděkovat všem za pomoc při připravování výcvikového dne. Nakonec jsme se
téměř všichni sešli u zkoušek (KZH), které
se konaly na přelomu října a listopadu
opět v Hošťálkové za spolupráce OMS
Vsetín. Tam od začátku panovala příjemná přátelská nálada jak mezi rozhodčími,
tak mezi psovody. Počasí nám také přálo,
sluníčko zpříjemňovalo někdy napjatou
atmosféru. První den po první leči napjatou situaci upevňoval fakt, že nám chybí
jeden pes, který, jak se po sléze ukázalo, držel prasata na kopci vedle. Takže
ochota k práci na černou zvěř byla u
psů krásně prokazatelná. Jeden pes šel
vyzkoušet svůj nos na dosledu postřelené lišky. Po naháňce jsme se přesunuli
ke všem poslušnostním disciplínám, kde
vzrostlo napětí natolik, že mnohdy měli
problém s klidem na stanovišti i psovodi. Po absolvování všech disciplín jsme
se za příjemné atmosféry v myslivecké
chatě a výborném jídlu oddali rokování
o neřestech a radostech naších psů. Po

zhodnocení celého dne u pár sklenek
příjemného moku jsme se jali nabírat síly
na příští den. Někteří si mysleli, že vítězství již mají v kapse, ale psi překonali veškerá očekávání. Při disciplíně „Ochota k
práci na černou zvěř„ se vše rozhodlo.
Zřejmě zapůsobila i únava psů, stres v
cizím prostředí a jiné vlivy. Několik psů
bohužel od zkoušek odstoupilo. Ti co
vytrvali a překonali i poslední disciplínu
„Dosled zvěře na pobarvené stopě“ a po
předání úlomků psovodům i psům jsme
se pomalu sešli na myslivecké chatě, kde
nás čekalo slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků zkoušek. Tyto výsledky
najdete v ročence.
Na začátku letošního roku proběhla
i tradiční konference v Humpolci, kde
jsme se téměř všichni opět setkali a probrali průběh celého roku jak předchozího, tak následujícího. Zápis všem členům
oblasti z konference byl zaslán poštou
nebo mailem.
Další akce, která nás letos ještě čeká,
bude setkání všech členů při příležitosti
schválení nového řádu a stanov klubu.
Akce se bude konat v květnu v Penzionu
u Blinků na Dolní Bečvě. Doufám, že nám
bude přát počasí a těším se na hojnou
účast.
Děkuji všem za příjemnou spolupráci
a těším se na další setkání s hojnou účastí. Děkuji také za projevenou důvěru.
S pozdravem Brakám a myslivosti zdar!
Bc. Markéta Janovská, vedoucí oblasti č. 3
37

Zadar z Vikštejna
Dovolte mi, abych tímto článkem
vzdala poctu psovi, který pro celou naši
rodinu znamenal mnoho.
Je to pes od našeho váženého chovatele pana Ing. Gustava Kořínka. Pes, který
nás a hlavně otce doprovázel téměř 16
let při toulkách přírodou i jako pes pracovní při dosledech a společných lovech.
Zadar se narodil 16.9.1998 a opustil nás 14.7.2014. Matka Besy od Široké
skály, otec Cer. Byl to výjimečný pes,
pro mého otce dosud nepřekonatelný
ve všech ohledech.

Po jarním svodu v roce 1999, co
by roční pes, absolvoval BZ v Alojzově a hned je vyhrál jako vítěz v I. ceně.
Následně se zúčastnil v roce 2000 BZH,
které taktéž vyhrál jako vítěz v I.ceně.
V dalších letech pracoval na spoustě
úspěšných společných lovech a dosledech. Jeho domácím působištěm byly
Beskydy, ale působil i v několika přilehlých mysliveckých sdruženích. Svůj život
však nejvíce zasvětil lovu v Zábřežské
vrchovině, v MS Homola-Zábřeh, kde byl
i zapsán. Zde si zažil mnoho nevšedních
zážitků při lovu prasat i zvěře vysoké. Již

od útlého věku štěněte se zde
seznamoval s divokými prasaty a dosledoval zde i to své
poslední.
Byla to naháňka, v poslední
leči bylo prase, asi 50kg lončák,
střeleno naměko a prase zatáhlo do přilehlé houštiny na Velkém poli. Zadar byl nasazen
jako vážený profesor a přesně věděl, co ho čeká. Taťka
mu zapnul barvářský obojek
s řemenem a pes s klidným
rozvážným pohledem
zaryl nos do trsu trávy v místě
nástřelu. Opřel se do řemene
a vedl otce směrem do středu
louky, kde byla uměle vysazena smrková mlazina. Před ní ho
taťka pro nemožnost postupu
se psem na řemenu vypustil
a vzápětí se hrubým psím hlasem ozvalo: „BUF BUF“. Kamarád Honza Urbánek, který seděl
na sedací holi opřený o strom
a v klidu kouřil, málem spadnul
úlekem, cigareta mu vypadla z úst a rychle chystal flintu ke střelbě. V duchu jsem
se smála a věděla, že prase je tam. Vyčkávali jsme. Padla rána, taťka střílel. Vyšel
z mlaziny a mávl. Pomalu jsme se s honci
blížili k houštině. Prase leží! Vystartovalo
totiž přímo proti taťkovi a ten jej dostřelil
mezi světla, když po celou dobu prase
Zadar stavěl na místě. Zůstalo v ohni.
V tom Zadar chynutl prase za běh a stáhl
ho zpět mezi smrčky. Přišli honci, uvázali špagát za ryj a tahali prase ze seče
ven. Ale nešlo to. Netušili, že Zadar si ho
na druhé straně „osedlal“ a tahá ho zpět.

Takovýmto přetahováním se nakonec
prase dostalo ven a Zadar si ho do konce
naháňky hlídal. Opět ukázal své kvality i jako stařičký prošedivělý dědeček
a statečně zdolával poslední kilometry
k lovecké chatě a k výřadu. Vždy, když
byly naháňky, Zadar prasata rozbil a hnal
na střelce. Kamarádi lovci to už věděli, a proto vždy čekali až na to co udělá
a jakým hlasem bude hlásit různou zvěř.
V tomto sdružení byl Zadar prostě legendou, pro nejbližší kamarády myslivce
prostě přezdívaný „Ňafous“.
Dny a měsíce plynuly až se čas naplnil. Na sklonku 16. léta nás Zadar opustil. Vzdali jsme čest jeho památce a jeho
ostatky jsou dodnes uloženy na čestném místě pod zlatým jelenem u našich
v obýváku.
Tímto článkem bych chtěla vzdát hold
brakám z chovu pana Ing. Gustava Kořínka, mému otci i našemu Ňafousovi.
Čest jeho památce, zůstává v našich
srdcích.
Vedoucí oblasti č. 3, Bc. Markéta Janovská

Zpráva z oblasti č. 4 - Krkonoše, Jizerské hory a Český ráj
Činnost naší oblasti uplynulého roku začala lednovou volební
schůzí na myslivecké chatě v Čisté
u Horek, kde jsme společně hodnotili rok 2014 a připravili návrh
plánu našich akcí na rok nadcházející, kde po zkušenostech z minulých let bylo jasné, že v průběhu
roku budeme reagovat na aktuální
možnosti a že tento návrh projde
mnohými změnami.
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První naší akcí byl VI. Ročník střelecké soutěže na střelnici v Malém Rohozci, zájem o tuto akci je ze strany členské základny klubu stále malý, proto
budoucnost pořádání této akce v příštích letech bude předmětem diskuse na
březnové schůzi oblasti.
Naše činnost pokračovala pořádáním
výcvikových dní, proběhli dva, první den
zorganizovali manželé Vodnárkovi v Roztokách u Jilemnice. Jednalo se o zdařilou
www.alpskybrakyr.cz

akci zkušených chovatelů ABJ, s precizně
zvládnutou organizací a zajištěním, jen
ty tropické teploty nás potrápily.

Druhý výcvikový den pořádal Michal
Šantroch. Chtěl bych mu ještě jednou
poděkovat za to, že se nebál této výzvy
a jako jeden z nejmladších členů naší
oblasti svou první akci zajistil na vysoké
úrovni, všichni jsme rádi, že se po čase
naše aktivity opět přesunuli do oblasti
Krkonoš a těšíme se na další výcvikový
den na Trutnovsku.
V polovině srpna se konal společenský den s našimi přáteli a příznivci
klubu, tato akce se konala v penzionu
Frýdštejn. Hlavním cílem tohoto setkání bylo poděkování sponzorům, našim
přátelům, kteří nás dlouhodobě podporují a všem, kteří přispěli na organizaci PGK 2014. Pečené selátko, grilované
plátky z divočáka a svijanské pivo položily dobré základy k spokojenosti všem
účastníkům, pro zpestření programu
proběhli během dne diskusní přednášky na téma vznik a poslání klubu ABJ,
úrazy loveckých psů se základy první
pomoci a legislativa v myslivecké praxi.
Velký dík patří MVDr. Lence Močubové a
JUDr. Jaroslavu Šantrochovi za přípravu
a prezentaci této části dne. Slibovaný
videozáznam se nám technicky nepovedlo zveřejnit přes naše klubové stránky, tak pokud má někdo zájem se zpětně
na tuto akci podívat, je možno ji dohledat na YouTube přes ABJ Frýdštejn.
Poslední akcí roku byly KHZ v honitbě
Tuchom a Seletice. Podrobnější zpráva
o průběhu a výsledcích je na klubových stránkách v sekci fórum – klubové
zkoušky.
Máme před sebou další rok a nové
úkoly. První a důležitou akcí bude březnová schůze naší oblasti, kde bude třeba
důkladně zhodnotit naši dosavadní činnost a dohodnout priority naší práce,

www.alpskybrakyr.cz

nejen na úrovni oblasti, ale celého
klubu. Je třeba se vážně zabývat myšlenkou zastavení úbytku
členů klubu, dále pak
využít všech zkušeností
a možností a ve spolupráci s výborem klubu
se pokusit iniciovat opatření k zvrácení situace
v myslivecké kynologii.
Využívání loveckých psů
bez potřebné zkoušky

z toho bylo 6 černých jedinců. V chovných psech je to horší, máme tři chovné jedince, z toho dva již ve věku 8 let.
Chovní psi z oblasti byly využity při dvou
krytí s výsledkem 14 narozených štěňat.
V loňském roce bohužel naše oblast
nepřispěla žádným zápisem do seznamu
chovných jedinců klubu.
Závěrem chci již tradičně poděkovat
všem, kteří se na činnosti naší oblasti
aktivně podílejí včetně jejich rodinných
příslušníků a těšit se na další příjemně
strávený společný čas.
Fotogalerie z činnosti
oblasti je na adrese: brakyri.
rajce.net
Vedoucí oblasti
Miroslav Mackovčin

lovecké upotřebitelnosti je dnešním trendem
novodobé myslivosti, s
tím se zároveň rozmáhá
reprodukce těchto jedinců.
Přesto, že se jedná o porušování platné legislativy
jde mnohdy o běžně tolerovanou praxi. Pokud se v
budoucnu nepodaří v této
věci „něco“ udělat, bude
brzy ohrožen smysl fungování klubů většiny loveckých plemen. Opustím problematiku
vývoje myslivecké kynologie a zpět se
vrátím k plánované činnosti naší oblasti.
V letošním roce zachováme osvědčený
model - dva výcvikové dny, společenská akce a jedny zkoušky. Podrobnější
informace včas zveřejníme na klubových
stránkách. Hlavním cílem letošního roku
však bude snaha zaměřit se na nové
majitele štěňat ABJ a pokusit se j přesvědčit o smyslu činnosti našeho klubu.
Zprávu zakončím trochou statistiky z
naší oblasti. Aktuální počet členů oblasti č. 4 je 27, v roce 2015 nám přibyli tři
členi, naopak 7 členů oblasti ukončilo
členství z důvodu neuhrazení členských
příspěvků.
V oblasti chovu našeho klubu se podílíme 6 chovatelskými stanicemi, které
se na reprodukci podíleli 27 štěňaty,

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2016
oblastní schůze – 4. března, Čistá U Horek
Braka cup – případný termín bude
zveřejněn po oblastní schůzi
Výcvikové dny – 30.4. - Roztoky u Jilemnice
Červen - Trutnov
Společenská akce – červenec, Frýdštejn
BZH Sychrov „CACT“ – 27.8.2016
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Zpráva z oblasti č. 5 - Orlické hory, Svitavsko
Vážení příznivci alpského brakýře
jezevčíkovitého, v únoru letošního roku
jsem byl zvolen vedoucím oblasti Orlické
hory, a proto bych Vás rád tímto seznámil s naplánovanými akcemi v oblasti
č. 5 na rok 2016.
Dne 30.4. setkání členů oblasti
ve Strakově-ukázka chovných jedinců
v oblasti a jejich prezentace, příprava
oblastního (výcvikového) dne a kvalifikace na MBZABJ.
Dne 4.6. oblastní den spojený s kvalifikací na MBZABJ.
Ve dnech 2.-3.9. proběhnou Mezinárodní barvářské zkoušky ABJ v obci
Zdobnice v Orlických horách. (Areál
Hotelu Zdobnice). Následně 4.9. se uskuteční klubová výstava s bonitací také
ve Zdobnici.
Jak je zřejmé z našich plánovaných
akcí, vrcholnou evropskou akcí budou
MBZABJ, které se do naší oblasti vracejí
již potřetí a to opět pod záštitou pana
hraběte Jana Kolowrata,který věnoval
v roce 2001 na tyto zkoušky putovní

V chovatelské činnosti za naší oblast
bylo konstatováno,že v oblasti je dostatek chovných fen, ale nemáme chovného
psa na krytí. Proto přeji všem zájemcům
o štěňata hodně úspěchů ať již na výstavách, nebo na zkouškách z výkonu.
Do dalších let, jsme se na oblastní
schůzi domluvili na organizaci prvních
klubových ZH v naší oblasti.
Na závěr mi dovolte zavzpomínat
na naše kamarády, chovatele a především slušné lidi, kteří tu již nemohou
být s námi a to Bohumíra JOO a Ericha
SOMMERA. Jejich vstřícnost k lidem
a zaujetí pro alpského brakýře bych chtěl
všem v dnešní uspěchané době připomenout. Čest jejich památce!
Viktor LIEBICH
vedoucí oblasti č. 5

pohár. Rád bych tímto vyzval všechny
příznivce,kamarády a majitele našeho
plemene k pomoci při zkouškách, ať již
materiální nebo fyzické. Předem všem
za nabídky děkuji!

Zpráva z oblasti č. 6 - Střední Čechy
V tomto roce jsme se sešli v sobotu
9.5.2015 na farmě v Herouticích u Neveklova, kde se již podruhé uskutečnila klubová bonitace pod vedením poradkyně
chovu paní Jolany Michalcové. Bonitační
komise se členy MVDr. Lenkou Močubovou a Milanem Vysoudilem posoudila 31
psů. Měli jsme dobré zázemí, kde jsme
poseděli a společensky prožili závěr
bonitačního dne. Chtěl bych poděkovat
manželům Perníčkovým, že nám umožnili uskutečnit tuto akci našeho klubu
ABJ.
V neděli 10.5.2015 jsme se, jako tradičně, přemístili v ranních hodinách na
klubovou výstavu v Konopišti, kam bylo
přihlášeno 28 psů ABJ. Posuzování probíhalo v jednom kruhu, kde posuzování
přijala MVDr. Lenka Močubová. Počasí
nám opět vyšlo, tak jako tradičně. Chtěl
bych poděkovat paní Heleně Dvořákové za pomoc při organizaci a přípravy
výstavního kruhu.
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Výcvikový den, naplánovaný na
30.5.2015, byl pro nedostatek psů zrušen. I když se mi na výstavě hlásilo dostatek zájemců, nakonec to dopadlo tak, že
se výcvikový den neuskutečnil.
Dne 6.2.2016 jsem svolal oblastní
schůzi z důvodu mého odstoupení z této
funkce. Novým vedoucím oblasti č. 6 byl

zvolen Martin Rajgl. Je to zapálený pejskař, tak jako jsem byl já, je to v dobrých
rukou a tímto mu přeju mnoho ůspěchů
v nové funkci.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
mi pomáhali a podporovali mě při
všech akcích, které jsem pořádal.
Díky všem.
Dále jsem v klubu ABJ poznal
mnoho kamarádů a přatel, kterých si
opravdu vážím, protože to jsou opravdový super lidi a doufám že nadále
budeme dobrá parta. Díky moc všem,
brakám a myslivosti zdar.
S pozdravem, Martin Šeba

www.alpskybrakyr.cz

Vážení členové klubu,
jak je výše uvedeno, stal jsem dne
6.2.2016 se na schůzi oblasti č. 6 jejím
vedoucím, což je pro mě osobně opravdu velkou ctí. Od Martina Šeby bylo velmi
poctivé předat tu funkci "dál" v momentu, kdy z více faktických důvodů nemá
tolik možností dát oblasti více času; za
to bych mu chtěl vyslovit velké uznání.
Současně bych mu chtěl také upřímně
poděkovat za všechno, co pro oblast,
klub a plemeno alpské braky udělal. Pracoval v té funkci mnoho let; sám předvedl velmi úspěšně více psů, stal se kynologickým rozhodčím a dokonce doma
odchoval několik dobrých vrhů štěňat,
což není (jak víme) nic jednoduchého a
samozřejmého. Pevně doufám, že bude i
nadále velmi platným členem klubu ABJ,
aktivním vůdcem alpských brak i členem
party, která na Benešovsku, Neveklovsku, Netvořicku a v okolí Slap existuje a
která už mnoho let tvoří funkční jádro
oblasti Střední Čechy.
K mojí osobě jen krátce tolik, že je
mi 47 let a lovecké kynologii se aktivně
věnuji prakticky 30 let. Začínal jsem s
dlouhosrstými jezevčíky, později jsem
na intenzivní dohledávky drobné per-
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naté zvěře, především
v Konopištské bažantnici, vodil labradorského retrievera. Se
stále narůstající potřebou, ba nutností držet
dobré psy pro lov černé
zvěře, jsem se dostal ke
své první alpské brace
- bylo to před deseti
lety od Ládi Víška. Měl
jsem štěstí na dobrého, pracovitého psa a
tomu plemenu jsem
od té doby zcela propadnul. Později jsem
se seznámil s Broňou
Máčalíkem a z vrhu po
jeho úžasné Ele získal
dalšího velmi dobrého
psa; aktuálně pak mám
doma ještě mladého
importovaného psa ze
Srbska, se kterým se
nyní velmi bavím.
Několik sezón zpět
jsem se psy opakovaně
navštěvoval výcvikové
dny v různých oblastech našeho klubu a
mohl nasbírat postřehy i zkušenosti z jejich
fungování; v naší oblasti jsem se pak v
minulosti podílel na organizaci výcvikových dnů a na pomoci s pořádáním
klubových zkoušek. Rozhodčím nejsem,
ačkoliv bych již měl dostatek předvedených psů pro získání tohoto oprávnění;
to je jedna z věcí, které bych se chtěl
věnovat v budoucnu.
Jakkoliv si uvědomuji důležitost a
nezastupitelnost dobré práce výboru
klubu, neodiskutovatelný význam práce
poradkyně chovu, bonitační komise i
dalších orgánů, přece jen se to zásadní
dle mého názoru musí udít v jednotlivých oblastech. Jako důležité vidím, aby
oblast svojí činností dokázala přitáhnout
ke společné práci co možná nejvíce držitelů a vůdců alpské braky; aby se dařilo
co nejvíce naplnit oblastní výcvikové dny
a také klubové zkoušky na té základní
úrovni. Mohou a chtějí-li se ti lidé vidět,
společně s brakami pracovat, předávat si
postřehy a zkušenosti, pomoci si navzájem, pak to velmi přispívá k praktické
vzdělanosti vůdců a hlavně ke zlepšení
pracovní výkonnosti psů, což je klíčové pro další propagaci alpské braky na
loveckých akcích. O přátelstvích, která

takto vznikají, ani nemluvě.
Oblast, ani tu naši Středočeskou,
nemůže nikdy tvořit jeden člověk. Velkou devizou pro tu naši jsou plemenu
alpské braky naklonění lidé spravující využívané lesní lokality, jako je pan
František Krňanský, nebo pan Ing. Alois
Černý; dále ale i velmi cenní "praktici"
vodící braky velkou část svého života,
jako je pan Jiří Pikous, pan Ing. Vítězslav
Pivoňka, pan Václav Sypecký, Martin
Šeba a další. Nechci zapomenout ani na
Zdeňka Veselého, Milana Hrona, Františka Kodejše, Martina Urbana, Jiřího Brože,
Jaroslava Hájka, Miloše Filipa, Mirka
Skopce a hlavně milou dobrou duši Zorku Krňanskou. Všichni jsou pro mě
zárukou dalšího dobrého a úspěšného
fungování naší oblasti.
Plán akcí na rok 2016
Po přesunutí tradiční jarní klubové
Bonitace a Klubové výstavy ABJ z Konopiště do Koles nad Labem nám pro rok
2016 zůstal zejména Výcvikový den
oblasti č. 6 v Třebenicích u Slap a to v
sobotu 28.5.2016. Sraz v Trampském
hostinci U Taterů v 8.oo hod, začínáme
tradiční polévkou.
Výcvikový den se bude konat za jakéhokoliv počtu přihlášených psů. Zájemci
se prosím ozvěte včas na:
tel.: 602 266 561, nebo
e-mail: rajgl@nielsen.cz hlavně stran
Vašich požadavků na stopy.
O případných zkouškách (nebyly v
minulém období naplánovány) se rozhodne po jednání s OMS Praha-západ a
jejich případné konání bude včas oznámeno na klubových webových stránkách.
Kynologii a brakýřům Zdar!
Martin Rajgl
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Zpráva z oblasti č. 7 - Bílé Karpaty, Slovácko
V roce 2015 jsme organizovali dva
výcvikové dny, které se tradičně vydařili jak na počasí, tak v počtu účastníků
majitelů ABJ. První se tradičně konal
v Boleradicích pod taktovkou Martina
Křižáka a druhý na Stupavě v režii Zdeňka Havlíčka a Petry Blechové, kterým

bych touto cestou rád poděkoval
za skvělou organizaci a perfektně připravené podmínky jak pro
výcvik psů, tak stejně výborně
bylo postaráno i o naše žaludky.
Začátkem září jsme se i s ostatními členy klubu ze všech oblastí
zúčastnili výstavy na Slovensku
ve Sv. Antone. Měli jsme s sebou
i tři psi, kteří se na výstavě předvedli. Dále jsme shlédli a poslechli
si soutěž ve vábení jelenů, kdy nejmladší soutěžící měl 12 let a byl horkým
adeptem na vítěze.

V září jsme organizovali
Speciální klubovou výstavu
ČKCHABJ i s bonitací v Břestku
u Buchlovic. Výstavy se zúčastnilo 19 psů a fen. Měli jsme
hezké zastoupení červených
i černých psů, i když bychom si
přáli, aby se řady černých jedinců rozšířily.
Pořádali jsme také
KHZ na Stupavě, kterých se zúčastnilo 11
psů ABJ. Jsem velmi
potěšen, že z těchto zkoušek
vzešel vítěz mezinárodních
honičských zkoušek O Pohár
Gustava Kořínka na Slovensku!
Vůdce Krasula Ján se psem

meno ABJ. Děkuji všem za pomoc při
organizaci a v průběhu zkoušek, především pak P. Blechové, Z. Havlíčkovi,
rozhodčím a ostatním přátelům, kteří se
na zkouškách podíleli.
Plán akcí na rok 2016 je
následující:
14.5.2016 - Výcvikový den, Boleradice
Výcvikový den Stupava – upřesníme
25.11. – 27.11.2016 - MHZ O Pohár
Gustava Kořínka, které se budou
konat na Stupavě
Dále se budeme snažit plemeno
ABJ propagovat na všech mysliveckých akcích v našem kraji a oblasti.

Edym z Tisové se umístil na krásném
druhém místě na Stupavě a reprezentoval v zahraničí náš klub a hlavně ple-

Myslivosti a Brakýřům Zdar!
Zdeněk Jandl, vedoucí oblasti č. 7

Zpráva z oblasti č. 8 - Jeseníky, Slezsko a Olomoucko
Loňský rok začal v oblasti č. 8 výcvikovým dnem, který proběhl 20.6.2015.
Sraz byl v 8 hodin před Kulturním
domem ve Slezských Rudolticích. Den
zahájila vedoucí oblasti Kateřina Kavanová. Rádi jsme mezi sebou přivítali
předsedu kynologické komise OMS
Bruntál pana Adama Vaškuje.
Vůdci si vyzkoušeli ochotu k práci
na černou zvěř. Poté jsme se přesunuli
k uměle založeným stopním dráhám,
kde si vůdci zkusili se svými svěřenci
dosled černé zvěře na pobarvené stopě.
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Pod vedením Jiřího Kavana měli všichni
zúčastněni možnost předvést poslušnostní disciplíny.
Na závěr VD jsme se přesunuli do
krásného prostředí lovecké chaty v
oboře Víno. Po občerstvení proběhla
schůze, kde byl vůdcům vysvětlen nový
zkušební řád a byly zodpovězeny všechny dotazy.
Chtěla bych poděkovat celé své rodině a všem, kteří se na přípravě a průběhu VD podíleli.
KHZ byly zrušeny pro malý zájem.

Na rok 2016 připravujeme:
18.6. - Výcvikový den
3.-4.12.2016. - Klubové zkoušky honičů ve Slezských Rudolticích.
Přihlášky a požadavky na nocleh zasílejte na adresu: Kateřina Kavanová, Slezské
Rudoltice 84, 793 97, tel.: 776 171 890,
e-mail: kavanova.katerina@seznam.cz.
Kynologii zdar!
Kateřina Kavanová, vedoucí oblasti č. 8

www.alpskybrakyr.cz

Zpráva z oblasti č. 9 - Severní Čechy
Zdravím všechny chovatele a majitele Alpského brakýře.
Dne 2. května 2015 proběhl první
výcvikový den v naší oblasti, a to
v Konojedech. Zúčastnilo se 6 psů.
Chtěl bych poděkovat za zajištění
tohoto dne. Vše bylo perfektně připraveno. Všichni si mohli vyzkoušet
disciplíny na BZH a ostrost. Speciální
poděkování patří manželům Brátovým za občerstvení při tomto výcvikovém dni.

Plánovaný druhý výcvikový den byl
bohužel pro nezájem vůdců zrušen.
V naší oblasti se také konaly pravidelné prezentace plemene a klubu.
Náš prezentační stánek jsme postavili

na Lesnických slavnostech na Skelné
huti u Mimoně, na Kotlíkovém guláši

Akce na rok 2016
14. května - Výcvikový den Konojedy
18. červen - prezentace na Lesnických
dnech na Skelné huti
27. srpen - Výcvikový den Radvanec
3. září - prezentace na akci OMS Česká Lípa
„Kotlíkový guláš“ – Zahrádky u České Lípy
10. září - prezentace na mysliveckém jarmarku Houska
24. září - BZH Radvanec
5.-6. listopadu - KHZ Děčín

v Zahrádkách u České Lípy a na Mysliveckém jarmarku Houska. Dále jsme se
podíleli na prezentaci klubu a plemene na Národních mysliveckých slavnostech Ohrada.
Uplynulý rok byl v naší oblasti bez zkoušek, ale v tom příštím to
napravíme.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za pomoc při výše uvedených
akcích. Ještě jednou děkuji všem.
Brakýřům ZDAR!!
Jindra Šolta

Zpráva z oblasti č. 10 - Jižní Morava, Vysočina
Zdravím všechny příznivce Alpského
brakýře a dovolte mi, abych tímto zhodnotil uplynulý rok v naší oblasti č. 10.
První setkání se uskutečnilo 1.2.2015
v sokolovně v Tišnově, kde po členské
schůzi proběhly volby do výboru klubu.
O průběhu voleb a připomínek na členské schůzi byl proveden zápis, včetně
výsledků z voleb a následně předán
na konferenci v Jiřicích. Další akce, která
následovala podle plánu byl výcvikový
den, a to v novém prostředí v honitbě
školního lesního podniku a Mendlovy
university v Brně. Po vzájemné dohodě jsme byli mile překvapeni vstřícností výše uvedené organizace, která
nám včetně dovozu a odvozu zapůjčila
lavičky a stolky. Do uvedené honitby

www.alpskybrakyr.cz

jsme zváni na naháňky, avšak problém
je v tom, že se tyto konají převážně
ve všední dny. Řada zájemců by se ráda
zúčastnila, ale přes problémy v zaměstnání a výběr dovolených se tam setkáváme sporadicky. Nicméně
ani krásné počasí v kraji Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky,
nepřiměla řadu členů k účasti.
Z nových zájemců se neozval
nikdo, ale i tak se sešla parta
Skaláků, kteří jezdí pravidelně.
Kdo měl zájem, měl možnost
a řada z nás toho využila, jít
šlapanou i pobarvenou stopu.
Na konci bonbonek "divočák
na lanovce" a jako živý, fígl
našeho Vaška. Chtěl bych tímto

zároveň poděkovat jemu, Ing. V. Nivnickému, jeho manželce Libušce za přípravu občerstvení a výborný guláš. Bylo
znát, že celou akci připravili srdcem.
Dále děkuji všem, kteří pomáhali s pří-
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opět parta v desítce začne rozrůstat o mladé jedince. Co se
týká lovecké sezony jsem přesvědčen, že se nemáme vůbec
za co stydět. Při množství černé
v okolí, jsme od okolních spolků od poloviny října do konce
ledna čím dál víc žádaní. Řada
vůdců si odnesla z těchto
naháněk ocenění za vynikají

pravou a šlapáním stop. V letošním
roce uspořádáme výcvikový den trošku na severo západ od Brna, na lovecké
chatě MS Drásov, na úpatí Svratecké
pahorkatiny. Chata je často využívána
pro svoje jedinečné místo na okraji
lesa, s krásným výhledem. Dostupnost
od Brna je cca 18km.Uvádím podrobnosti úmyslně se snahou o změnu
místa, přitažlivost s nadějí, že se snad
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práci v leči i dosledech. Někdy bohužel
na úkor veterinárního ošetření nebo
ztracených pejsků. Uteče ale týden
a opět se potkáváme 4 nebo 5, ale i v 6,
spolu s naším neúnavným trubačem,
vůdcem brakýře Marečkem Wunschem,
který pokud mu čas zbývá neodmítne.
A to je pak muzika v leči. Nepřísluší mě
hodnotit práci psů jiných plemen v leči,
ale vím, že v tomto "oboru" má brakýř
navrch. Přeju všem hodně úspěchů
do další práce a věřte, že v kolektivu
je síla. S pozdravem Alpským brakýřům zdar!
Antonín ŠIKULA, vedoucí obl. č. 10
Plán akcí na rok 2016.
14.5. - Výcvikový den, Drásov
1.10. - BZH, OMS Vyškov.
Místo bude upřesněno.

www.alpskybrakyr.cz

SEZNAM ČLENŮ

Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého k 31.3.2016
č.

Příjmení/jméno

Adresa

PSČ

Rok

Přepl./
Oblast
nedopl.

kontakt

1. Altmann Harald

Luhová 159, Raspenava

464 01

2016

9

606 704 443, altha@seznam.cz

2. Anděra Miloš

Všeteč 75, Týn nad Vltavou

375 01

2016

1

606 466 651

3. Bádrová Eva

M. Horákové 259, Hradec Králové

500 06

2016

4. Balíček Stanislav

Kudlovice 291

687 03

2016

5. Bambásek Jaroslav

Křižanovice 151, Bučovice

685 01

6. Basík Tomáš

Vřesce 52, Mladá Vožice

391 43

7. Baštýř Vlastimil

Záhvozdí 32, Volary

384 51

2016

8. Baťková Lenka

Popovice 256, Kunovice

686 01

2016

9. Bednář Miloslav

4

608 701 114, badrova@centrum.cz

7

602 824 883

2016

10

728 152 360

2017

1

723 712 517, tom.basik@seznam.cz

1

737 226 523

7

775 358 648, nimitz.bull@seznam.cz

10

721 166 305, bednarmiroslav@seznam.cz

-50

-100

Ořechov 95

594 52

2016

10. Bláha Jaroslav

Slavíkov 56

582 65

2016

-50

10

723 109 314

11. Blecha Roman, Ing.

Besednice 58

382 81

2016

1

602 463 696

12. Blechová Petra

Stupava 90

686 01

2016

7

608 636 424, blechova28@seznam.cz

13. Blinka Břetislav

Dolní Bečva 301

756 55

2017

3

720 196 955, blinkab@seznam.cz

14. Bolčo Jiří

Vlachovice 74

763 24

2017

7

733 530 339, amonx@seznam.cz

15. Borýsek Pavel

Brodská 627, Nivnice

687 51

2016

7

736 631 225

16. Bořuta Josef Ing.

Trnava 348

763 18

2016

3

724 249 898, pepaboruta@centrum.cz

17. Bradáč Jiří, Ing.

Petrašovice 20, Hodkovice nad Mohelkou

463 42

2016

4

604 751 967, 482 412 045, jirin.bradac@volny.cz

18. Brát Ivo, Mgr.

Čížková 1105/6, Liberec1

460 01

2016

9

602 410 612

19. Březina Petr

Odry, Loučky 146

742 36

2017

3

736 688 858, brezina.loucky@seznam.cz

20. Brož Jiří Mgr.

Ke křížku 679, Březová-Oleško

252 45

2016

6

724 323 584, broz@seznam.cz

21. Bujáček Václav

Suchá Loz 183

687 53

2016

7

737 779 377, bujacekv@seznam.cz

22. Bukovský František

U Studánky 859, Prachatice

383 01

2016

1

602 520 939, frantisek.bukovsky@gmail.com

23. Buš Roman

Zástřizly

768 05

2016

7

608 062 492, bus.r@seznam.cz

24. Ciběna Martin

Javorník 303, Kyjov

696 74

2016

7

25. Czechowski Witold

Bazantow 25, Bielsko-Biala , PL

433 82

2017

-50

737 719 822, cibenamartin@seznam.cz
48 602 290 765, witek@karczma.bielsko.pl

26. Černá Věra

St. Dvořáka 722, Milevsko

399 01

2016

1

27. Černý Milan

St. Dvořáka 722, Milevsko

399 01

2016

1

602 467 961, alcedomc@volny.cz

28. Černý Zdeněk

Olešice ev.č.5, Přeštice

334 01

2016

2

739 022 201

29. Čumbová Monika

Žarošice 343

696 34

2017

7

731 416 285, monikacumbova@seznam.cz

30. Čunderle Petr

Husova 339, Mariánské Lázně

353 01

2017

2

773 965 403

31. Doležal Aleš

Tischlerstr 4, Wolfsburg

384 40

2018

32. Drůbek Marek

Burketova 54, Písek

397 01

2016

33. Dušek Vladimír

Zahradní 227, Hanušovice

788 33

2016

34. Dušek Vlastimil

Březina 63

679 05

2016

-50

50
-50

4

4917 621 206 347, ales.dolezal@web.de

1

602 168 382, iva.drubkova@email.cz

8

602 709 654

10

723 266 699, vlastimil.dusek@centrum.cz

35. Dvořák Milan

Drásov 398

664 24

2016

10

608 429 480

36. Eis František

Horní Bradlo 56

539 33

2016

5

723 060 596

m.dr@volny.cz

37. Ešner Vít, ing.

V chaloupkách 48, Lány

270 61

2016

6

724 523 914, vitek.esner@seznam.cz

38. Giertlová Alena, Ing.

Albrechtická 146, Vysoké Chvojno

533 21

2016

5

724 525 160 giertlova.oi37@lesycr.cz

39. Gössnitzer Antonín

Nábřežní 164, Staré Sedlo, Sokolov

356 01

2016

40. Gratcl Martin

Hlubočec 5

747 69

2016

8

606 301 535, martingratcl@seznam.cz

-50

2

41. Gregor Miroslav

Skalka 18, Blíževedly

470 02

2016

9

602 115 678, mira.greg@seznam.cz

42. Hájek Petr

Borovy 13 Plzeň jih

334 01

2018

2

724 316 816, peta.hajek@emailcz

43. Hanzlík Libor, Ing.

Hartmanice 76

342 01

2016

2

724 525 076, libor.hanzlik.ls220@lesycr.cz

44. Hanzlíková Petra

Hartmanice 76

342 01

2016

2

728 352 316

45. Harvalík Radek

Kroubušín 18

383 01

2016

1

724 292 496, 1kovarikova.lenka@seznam.cz

46. Havlíček Zdeněk Ing.

Stupava 90

686 01

2017

100

7

602 749 338, farma.stupava@lukrom.cz

5

731 612 089

-50

5

724 206 532

47. Havran Pavel, Ing.

Strakov 15, Litomyšl

570 01

2016

48. Hetcl Zdeněk

Podolí 49, Mohelnice

789 85

2016

49. Holý Kamil

Sportovní 167, Habry

582 81

2018

4

733 131 276, 233 022 333, holy@vurv.cz

50. Houdek Josef

Paseky 57, Protivín

398 11

2016

1

724 090 214

51. Houdek Martin

Novosedly 80, Žlutice

364 52

2016

2

722 925 563

52. Hovorka Jaroslav

Tomice II. 81, Vrchotovy Janovice

257 53

2016

6

737 252 991

www.alpskybrakyr.cz
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53. Hrbek Jaroslav

Daskabát 1038, Třeboň

379 01

2016

1

54. Hron Milan

Kňovice 114, Sedlčany

264 01

2017

6

milan.hron@seznam.cz

55. Hudec Ľubomír

Kozly 107, Česká Lípa

470 01

2016

9

602 457 552, lhudec@seznam.cz

56. Hulín Antonín

Horní Loděnice 20

783 05

2016

8

608 769 553, Hulin.A.@seznam.cz

4

731 117 538, roman.hurdalek@seznam.cz

1

606 174 876, hulka60@seznam.cz

100

57. Hurdálek Roman

Zákoutí 562, Trutnov

541 03

2016

58. Hůlka Jan MUDr.

Hlincohorská 295/13, Rudolfov

373 01

2017

59. Hvězda Miloš ing.

Libštát 323

512 03

2016

4

604 479 111, milos.hvezda@seznam.cz

60. Chochel Miroslav

Sebuzín 205, Ústí nad Labem

403 02

2016

9

725 324 271, chochelovavera@seznam.cz

-100

61. Ira Pavel

Milčice 5, Kraselov

387 16

2016

1

605 227 448, pavelira@email.cz

62. Jandl Zdeněk

Bojkovice, Krhov 132

687 55

2017

7

776 068 003, info@kovojandl.cz

63. Jankůjová Leona

Bystřice pod Lopeníkem 313

687 55

2016

7

776 264 984, LeonaJankujova@seznam.cz

64. Janovská Markéta Bc.

Staré Hamry 281

739 15

2016

3

606 665 080, janovskamarketa@seznam.cz

65. Jantač Vladimír

Veselí E10, Zákupy

470 02

2016

9

734 831 560, v.janti♠4seznam.cz

66. Jemelka Břetislav ml.

Doubice 162, Krásná Lípa

407 46

2016

9

67. Jindra Roman

Jeníkovec 5

583 01

2016

68. Jon Josef

Čistá u Horek 138

512 35

2016

69. Kajzar Jan ing.

Čeladná 370, Frýdek-Místek

739 12

70. Kaňok František, Ing., CSc.

Lelkova 29, Krnov

71. Kavan Jiří

Slezské Rudoltice 84

5

607 887 721

4

605 235 193

2016

3

773 141 244, jan@kajzar.cz

794 01

2016

8

724 524 016

793 97

2017

8

731 549 894, 554 656 063, jirikavan@seznam.cz

-50

72. Kavanová Kateřina

Slezské Rudoltice 84

793 97

2017

8

776 171 890

73. Kavečka Lukáš

Medlovice 125, Vyškov

682 01

2016

10

724 554 965, lukes@seznam.cz

74. Kavečka Pavel

Medlovice 125, Vyškov

682 01

2016

10

75. Kaška René

Munice 24, Hluboká nad Vltavou

373 41

2016

1

76. Klčo Peter

Broskyňová 54, Malinovo

900 45

2016

SK

77. Kleisner Jaroslav

Vstiš 162, Dobřany

334 41

2016

2

78. Kodejš František

Chramosty 40, Sedlčany

264 01

2016

6

606 335 812

79. Komárek Pavel ml.

Dobronice 1, Chýnov

391 55

2016

1

602 813 621

80. Komárek Pavel

Dobronice 1, Chýnov

391 55

2016

1

720 329 302

81. Komárek Petr

Liběnice 27

391 33

2016

1

724 226 542, petr.komar@atlas.cz

82. Konšelová Dagmar

Křenůvky 78

798 04

2016

10

731 616 504, pilesko@pilesko.cz

608 118 887, kremamenice@seznam.cz
004210 918 344 404, petoklco@gmail.com
724 020 725

83. Kordač Radek Ing.

Kladné 43, Kájov

382 21

2016

1

724 523 202, kordac.ls202@seznam.cz

84. Kortán Jiří

Plánická 794, Klatovy 4

339 01

2016

2

602 368 522, kortan4@seznam.cz

85. Kořínek Gustav

Dělnická 689, Vítkov

749 01

čest.
člen

8

86. Koťátko Jan

Nová Ves nad Popelkou 245

512 71

2016

4

724 524 407, kotejan@seznam.cz
732 443 515, ales30-06@seznam.cz

87. Kovařík Aleš

Chrášťovice 93, Strakonice

386 01

2017

50

1

88. Kovář Milan

Loučka 1, Újezd

763 25

2016

-50

7

606 075 960

89. Krasula Ján

Domaželice 133

754 15

2016

-50

11

606 466 277

90. Kraus Michal

Prášily 104

342 01

2016

2

731 530 408, michal.kraus.1@seznam.cz

91. Krňanská Zora

Třebenice 43, Slapy nad Vltavou

252 08

2016

6

725 131 977, f.krnansky@seznam.cz

92. Krňanský František

Třebenice 43, Slapy nad Vltavou

252 08

2016

6

724 523 379, f.krnansky@seznam.cz

93. Krumel Pavel

Jetřichovice 25

407 16

2016

9

603 519 589, p.krumel@seznam.cz

94. Křížák Jiří

Boleradice 6

691 12

2016

7

602 602 972

95. Křížák Martin

Boleradice 441

691 12

2017

7

602 567 480, martin@pekarstvikrizak.cz

96. Kubát Oldřich

Jitkov 46, Chotěboř

583 01

2016

10

723 269 967, olin.cz@seznam.cz

97. Kubíček Jan

Dolní Dobrouč 174

561 02

2016

5

737 810 547, kubicek.ho@seznam.cz

98. Liebich Viktor

Uhřínov 58, Rychnov nad Kněžnou

516 01

2016

5

733 532 969

99. Lisník Jiří.Ing.

-50

Ostravice 315

739 14

2016

8

777 859 038, Lisnik.jiri@quick.cz

100. Lovás Kamil

Hynčice 197, Město Albrechtice

793 95

2016

8

777 600 219

101. Mackovčin Miroslav

Tuchom 39, Košík

289 35

2017

4

724 524 390

l.lovasova@tiscali.cz

102. Macura Roman

Skalní 723, Hranice

753 01

2016

3

731 142 004 roman.cumur@email.cz

103. Máčalík Bronislav

Korytná 292

687 52

2016

7

774 959 077

104. Máčalík Jan

Korytná 292

687 52

2016

7

739 467 598

105. Mácha František

Čeprovice13, Volyně okr. Strakonice

378 01

2016

2

602 109 614

106. Martínek Miroslav

Vražovy Lhotice 32, Benešov

257 68

2016

107. Martiško Jan

Radonice 215

431 55

2016

108. Marousek Jiří

B. Němcové 137, Vimperk

385 01

2016

46

-50

macalikb@seznam.cz

6

605 243 374, verunkamar2@seznam.cz

9

737 587 151, honza.martisko@seznam.cz

2

602 466 863, amavimperk@email.cz

www.alpskybrakyr.cz

109. Máslanka Robert

Tartaczna 284, Bielsko - Biala (PL)

433 82

2017

110. Máslanka Tadeáš,MUDr

Lesní 14, Horní Blatná

362 37

2017

48 660 492 253
2

111. Matějka František, Ing.

Lipka 11, Vimperk

385 01

2016

2

112. Matějka Ondřej, Bc.

Lipka 11, Vimperk

385 01

2016

2

113. Matoušek Zbyněk

Litenčice 4

768 13

2016

10

114. Matucha Milan

Bystřice pod Lopeníkem 382

687 55

2016

7

724 795 709
608 710 480, milan-bystrice@seznam.cz

115. Mazanec Eduard

Koclířov 246

569 11

2016

5

603 147 467, 123e@seznam.cz

116. Michalcová Jolana

Všeteč 31, Týn nad Vltavou

375 01

2016

1

603 201 920, info@perla-vltavy.cz

117. Michalec Drahomír

Všeteč 31, Týn nad Vltavou

375 01

2016

1

603 201 920, 603 576 521

118. Míka Václav

Šišma 3, Radslavice

751 11

2016

3

119. Miškech Vladimír

Táborská 27, Aš

352 01

2016

2

608 157 655

120. Močubová Lenka, MVDr.

Vyskeř-Skalany 1e, Turnov

511 01

2017

4

602 590 923

121. Motyčka Jaroslav

Janáčkova 1322, Rychnov n. Kněžnou

516 01

2016

5

608 525 733

122. Moudrý František

Běhařovice 300, Znojmo

671 39

2016

-50

10

737 578 097

123. Mrkous Jiří

Prášily 86, Sušice

342 01

2016

124. Němec Eduard

Dvořákova 589, Šluknov

407 77

2016

-50

9

2
724 524 958

125. Niebauer Jiří

Bystřice nad Úhlavou 29, Nýrsko

340 22

2016

-50

2

602 350 794, niebauerjiri@seznam.cz

126. Nivnický Václav Ing.

Vrbí 49, Brno

614 00

2016

10

733 625 289, 603 886 949, nivanus@volny.cz

127. Novosad Petr, Ing.

Stará Obora 301, Hluboká nad Vltavou

373 41

2016

1

128. Očadlík Petr

Chomýž 122, Kroměříž

768 61

2016

7

607 610 019, ocadlikp@seznam.cz

129. Oravcová Jana

Mokrá 136, Mokrá - Horákov

664 04

2016

10

728 948 702, oravcova.j@email.cz

130. Oravec Branislav

Mokrá 136, Mokrá - Horákov

664 04

2016

10

602 648 280, branislav.oravec@seznam.cz

131. Osvald Josef

Klenčí pod Čerchovem 174

345 34

2016

2

728 506 296

132. Otta Jakub

Hrazánky 32, Milevsko

399 01

2016

133. Pánek Petr

Kozojedy 124, Kralovice

331 41

2016

1

721 722 303, jakubotta@seznam.cz

50

2

736 612 326, petrpan999@seznam.cz

134. Parvanov Miroslav, Ing.

Horná Štubňa 215 (SR)

038 46

2017

135. Pavlík Jiří, Ing.

Služátky 6, Pelhřimov

393 01

2016

-50

10

722 955 296, ekofarma.pavlik@seznam.cz

136. Pažourek Lubomír

Otín 22, Velké Meziřičí

594 01

2016

-50

10

737 701 435

137. Petran Rostislav

Drásov 356

664 24

2017

10

604 500 146, opravy@atlas.cz

138. Petrásek Josef

Velké Popovice 109

251 69

2016

6

602 104 123

139. Pikous Jiří

Lešany 54, Netvořice

257 44

2016

6

728 976 619

140. Pivoňka Vitězslav, Ing. CSc. Mačovice 5, Čerčany

257 22

2016

6

723 007 690

141. Pokorná Petra

Staré Křečany 115

407 61

2016

9

bredicek@seznam.cz

142. Polášek Zdeněk

Putýrky 291, Rožnov pod Radhoštěm

756 61

2016

3

603 170 269, xpolaseky@seznam.cz

143. Pospíchal Martin

Bravantice 85

742 81

2016

3

603 389 453

144. Pospíšil Aleš, Ing.

Horní Bradlo 49

539 53

2016

5

776 326 795, pospisil.lesy157@lesycr.cz
776 685 137

145. Pospíšil Josef

Riegrova 499, Kolín 2

280 02

2016

4

146. Pradáč Leoš

Maleč 108

582 76

2016

5

776 553 936, pradac.leo@seznam.cz

147. Procházka Jaromír Ing.

Mánesova 321, Uhlířské Janovice

285 04

2016

6

602 310 848, mirek@p6.cz

148. Prokop Martin

Dolní malá Úpa 96

542 27

2018

4

777 294 301, mprokop@tiscali.cz

149. Prokopová Lenka

Dolní malá Úpa 96

542 27

2016

4

777 294 302, 77prokopl@gmail.com

150. Prouza Tomáš

Petříkovice 1

541 03

2016

4

777 024 459, lesnik-koril@seznam.cz

151. Rajgl Martin

Skalice 25, Benešov

256 01

2016

6

602 266 561, rajgl@nielsen.cz

152. Rajglová Kateřina

Skalice 25, Benešov

256 01

2016

6

602 440 502, rajglova.katerina@seznam.cz

153. Rauscher Jan

Smrčná 139

588 01

2016

10

567 275 025

154. Rájek Miroslav

Hošťálková 194, Vsetín

756 22

2016

3

605 434 676, mirekrajek@email.cz

155. Rauscher Martin

Větrný Jeníkov 212

588 42

2016

10

720 441 008, david,rauscher@seznam.cz

156. Rázek Josef

Uhřínov, Rychnov nad Kněžnou

516 01

2016

5

728 896 292, josefrazek@seznam.cz

157. Rek David

Bohuslavice nad Metují 171

549 06

2017

5

605 201 078, rekous@seznam.cz

158. Rous Josef

Radošice 26, Nepomuk

335 01

2016

6

774 192 780

159. Rumíšek Jan

Javorník 253, Velká nad Veličkou

696 74

2016

7

606 389 680, rumisekj@seznam.cz

160. Růt Marcel

Prášily 141, Sušice

342 01

2016

2

161. Řeřicha Karel

Tajamov 5 Klatovy

339 01

2016

2

162. Svoboda Jan

Vrbovec 260

671 24

2015

10

728 462 405

163. Svoboda Stanislav

Vrbovec 260

671 24

2015

10

723 536 648

164. Setikovský Josef

Krásná hora nad Vltavou

262 56

2016

6

737 565 716

165. Schmied Jan Ing.

Gen.Fanty 402, Kaplice

382 41

2016

1

777 729 969, schmied@smprodukt.cz

www.alpskybrakyr.cz

604 106 847

47

166. Sládek Jaroslav

Albrechtice n. Vltavou 181

398 11

2016

167. Smutný Petr

Uhelná Příbram 75

582 45

2016

-50

1
4

168. Solar Vladimír

Podlesí 1179, Vejprty

431 91

2016

-50

9

169. Staněk Miloslav

Smetanova 649, Kardašova Řečice

378 21

2016

170. Staňková Lenka

Smetanova 643, Kardašova Řečice

378 21

2016

171. Stašková Jitka

Slavoňov 61

789 01

2016

1
-50

604 131 784, petrsmutny@centrum.cz
602 347 230, stanek.kr@seznam.cz

1

723 030 407, ver_len@centrum.cz

8

775 219 724, jitka8@gmail.com

172. Steklý Zdeněk

Hálkova 425, Městec Králové

289 03

2016

4

736 485 858

173. Storzer Marek

Fulnek - Děrné 17

742 45

2016

3

731 561 322

174. Sypecký Václav

Vepřek 60, Nová Ves

277 52

2016

6

605 965 455

175. Šantroch Jaroslav JUDr.

Voletiny 156, Trutnov

541 03

2015

100

4

602 309 801, aksantroch@volny.cz

176. Ševčík Martin

Ludíkov 15, Boskovice

680 01

2017

-100

10

723 977 397

177. Šikula Antonín

Unín 40

679 24

2016

10

732 552 573
776 061 282, ms.simek@seznam.cz

178. Šimek Martin, Bc.

Krompach 5

471 57

2016

5

179. Šír Stanislav

Valdov 24, Nová Paka

509 01

2016

4

493 721 507, 723 274 292

180. Škoda Martin

Petrašovice 5

463 42

2016

4

725 708 745

181. Šmitmajer Jakub

Neznašov 78

373 02

2016

1

728 963 580, kubasmitmajer@seznam.cz

182. Šmitmajer Jiří

Neznašov 78

373 02

2016

1

722 816 721

183. Šolta Jindřich

Prácheň 169, Kamenický Šenov

471 14

2016

184. Šťastný Zdeněk

Hošťálková 493, Vsetín

756 22

2017

9

704 121 400, msradvanec@seznam.cz

3

604 556 899

185. Štajner Pavel

Na kopci 25, Strání

687 65

186. Šťava Aleš

Vranovská Ves 125, Kravsko

671 51

2016

7

733 776 027

2016

10

187. Štěpaník Jan

Sladské 815, Rožnov pod Radhoštěm

756 61

2016

188. Švec Radek

Vilémov 145

783 23

2016

189. Tichota Václav

Mezihoří 10, Švihov

340 12

2016

190. Toušek Tomáš

Opárenská 190, Malé Žernoseky

410 02

2016

191. Trojan Stanislav

Střítež 15 Volyně okr. Strakonice

387 01

2016

-100

-50

-50
-50

3

739 588 958, jan.stepanik@seznam.cz

3

775 091 638

2

721 728 652

6

606 874 917

2

723 832 338

192. Trojáček Otakar

Tetčiněves 49, Úštěk

411 45

2016

9

774 025 497

193. Tucauer Jan

Mrázov 44, Teplá

364 61

2017

2

724 203 030
606 757 490

194. Tůma Jiří

Pyšná 35, Jirkov

431 11

2016

9

195. Uchytil Jaroslav

Pitínská 955, Bojkovice

687 71

2016

7

196. Ungrád Jiří

Liberk 63

517 12

2016

5

724 247 903, bohotovec@seznam.cz

197. Urban Martin

Kochánky 148, Předměřice

294 74

2016

6

603 378 511, strechyurban@seznam.cz

198. Vágner Petr Mgr.

Kaplířova 122, Hradec Králové

500 03

2016

5

605 468 565, peta.vagner@centrum.cz

199. Vála František

Vrbka 18

584 01

2016

10

724 115 392, franta_vala@volny.cz

200. Válek Jaromír

Dolní Bečva 50

756 55

2016

3

724 523 116, valgi@seznam.cz

201. Valdman Stanislav

Zátiší 456, Nový Bor

473 01

2016

-50

9

602 145 232, s.valdman@novy-bor.cz

-50

6

724 939 300

202. Vávra Zdeněk

Veselka 11, Votice

259 01

2016

203. Vencl Jiří

Semin 145, Přelouč

535 01

2017

4

728 834 499

204. Verner Antonín

Za vodou 13, Malé Poříčí Náchod

547 01

2016

5

728 982 095

205. Veselý Jiří

L. Janáčka 1264, Milevsko

399 01

2017

1

773 540 701, veselyjiri04@volny.cz

206. Voborný Antonín

Rohy 9, Rudíkov

675 05

2016

10

605 072 782, voborna.o@seznam.cz

207. Vodička Josef

Liběšice 191

411 46

2016

9

775 518 628, pepa.9@seznam.cz

208. Vodnárek Lukáš Ing.

Roztoky u Jilemnice 150

512 31

2016

4

606 781 594, lukas.vodnarek@gmail.com

209. Vodnárková Magdaléna

Roztoky u Jilemnice 150

512 31

2016

4

721 807 111

210. Volek Lubomír

Hájecká 147, Unhošť

273 51

2017

6

728 377 449, Lubomir.Volek@vls.cz

211. Vomáčka Jiří

Borová Lada 34

384 92

2016

2

731 530 393

-50

212. Vrublovský Petr, MUDr.

Dlouhé 60, Olomouc

772 00

2016

8

603 552 899

213. Vychodil Vojtěch, MVDr.

Náměšť na Hané 524

783 44

2016

3

607 529 301, v.vychodil.kvsm@seznam.cz

214. Vysoudil Milan

Hrabová 89, Zábřeh

789 01

2017

5

602 748 671

215. Werner Joachim

Börgitzer Dorfstraße 73, Stendal

395 76

2016

4

3 932 521 274

216. Zacpal Jan

Bezděkov 24, Bouzov

783 25

2016

8

776 642 188

217. Zadražil Miroslav

S.K. Neumanna 7, Jihlava

586 01

2016

10

730 819 153, miroslav.zadrazil@seznam.cz

218. Žemžula Martin

Morkovice, Náměstí 750

768 33

2016

10

732 609 034, zemzulova.z@seznam.cz

48
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Zpráva redakční rady
Vážení členové a příznivci brakýře,
smyslem redakční rady je dostat
mezi členy co nejvíce aktuálních informací. Proto došlo před časem k výměně
administrátora stránek a zároveň posílení redakční rady členem našeho klubu
Lukášem Vodnárkem. Lukáš postupně
změní vzhled stránek, třeba jako výměnu banneru na úvodní stránce, který byl
několikrát kritizován.
Plnění obsahu stránek provádím
většinou já, ale nejdůležitější je obsah,
tedy informace, které můžeme vkládat
na web a do ročenky. Tyto informace
mají předávat nejenom vaši zástupci,
tedy vedoucí oblastí, ale pomáhejte
a podělte se i vy a Vaši rodinní příslušníci, kteří jezdí společně s vámi na tyto
akce. Budeme rádi, když nám pošlete
nějakou fotku, příspěvek nebo něco
ze svého staršího archívu. Může to být
i nějaká starší fotka, vzpomínka, o kterou se můžete podělit s ostatními.
Bohužel se nám nějak zasekla i ostatní komunikace na fóru. Dále se pro
nezájem rušili i některé výcvikové dny
a zkoušky. Nikdo mimo pár pravidelných přispěvatelů nic nezašle. Na druhou stranu jsem dotazován a poslouchám kritiku, proč je ročenka a obsah
stránek takový a proč tam není něco
nového. No, ale když dáme výzvu co
by Vás zajímalo, co by jste chtěli vidět,
probrat, poradit, tak za dva měsíce
od výzvy nepřišla jediná připomínka,
podmět, návrh!!
Napište mi, kde chcete letos a pro příští rok podpořit nějakou aktivitu v časopisech, prezentacích, výstavách, slavnostech, třeba se najde nějaká možnost,
jak se na něčem podílet. Proto zvláštní
poděkování patří těm, kteří pravidelně
zastupují klub na různých mysliveckých
a společenských akcích, kde prezentují
klub.
Hledáme i firmy pro vzájemnou
spolupráci, jako dnes máme s firmou
Tracker. Firma nám poskytuje významné ceny na vrcholné soutěže a svým
vybavením pomáhá při chodu na těchto akcích. V současné době oslovujeme
výrobce nebo dovozce granulí, kteří
by s námi navázali spolupráci pro delší
období, ale můžou to být třeba dodavatelé výživových doplňků, ochranných
a jiných doplňků pro naše psy.
Myslím si, že bude přínosné občas
udělat pro nás důležité akce, jako jsou

www.alpskybrakyr.cz

např. výstavy a bonitace na jiných, než
obvyklých místech. Snahou je oslovit nové lidi v těchto oblastech, kteří
se snad přijdou podívat se zájmem
na naše plemeno. První tradiční květnová akce bude opět dvoudenní. Bude
ovšem na novém místě tedy v Kolesách
u Kladrub nad Labem, v areálu koňské
stáje Vasury. Výstava bude probíhat
v sobotu a bonitace v neděli. Druhá
větší společná akce bude o prvním
víkendu v září, kde budou současně
probíhat mezinárodní barvářské zkoušky. Tato akce začíná v pátek slavnostním
zahájením na zámku v Rychnově nad
Kněžnou. Samotná soutěž (zkoušky)
proběhne v sobotu, které se účastní
soutěžící z několika okolních zemí. Bude
to zajímavé porovnání pracovní kvality našich psů a už teď můžeme slíbit
i hodnotné ceny. Proto doufáme, že se
účastníte nominace a samotné soutěže.
V neděli na tomto místě proběhne podzimní výstava a bonitace.

Na všechny akce jste srdečně zváni,
ale bude nutné si objednat nocleh. Kontaktní údaje pro rezervaci a doporučení
k ubytování v daných místech, propozice a program bude s předstihem uveřejněn na klubových stránkách.
Dále vzhledem k blížícímu se dvacátému výročí založení klubu, se snažíme
zajistit nějaké propagační a upomínkové předměty. Proto přemýšlíme, co by se
k dané příležitosti nejvíce hodilo a rádi
přijmeme i vaše návrhy. Bude se jednat
třeba o tradiční trička s novou výšivkou,
uvažujeme i o nových bundách, propiskách atd.. Rádi vybereme něco z vašich
návrhů a doporučení. Případné návrhy
posílejte na emailovou adresu redakční
rady.
Děkuji všem za ochotu se podílet
na chodu klubu a jeho dalším rozvoji.
S pozdravem E. Mazanec
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Zpráva revizní komise za rok 2015
V roce 2015 se revizní komise sešla
celkem dvakrát a to v rámci klubové povolební konference a dále dne
12.9.2015 na Břestku, kde ve složení
Petr Březina a Lukáš Vodnárek provedla
kontrolu účetnictví klubu za rok 2014.
Při kontrole peněžního deníku
a knihy faktur nebyly shledány žádné
závažné nedostatky, pouze u některých položek bylo nutno dovysvětlení
ze strany ekonomky či předsedy klubu.
Revizní komise však musela znovu
konstatovat nezlepšující se situaci
s včasnou úhradou členských příspěvků i dalších poplatků a to i ze strany
členů výboru klubu. Uvědomme si, že
včasnou úhradou příspěvků a hlavně poplatků za štěnata usnadňujeme
činnost ekonomce klubu a dále se
tím nevystavujeme riziku případného

ukončení členství v klubu. Dle aktuálního seznamu členů klubu ke konci
roku 2015 se bohužel situace ani nadále nezlepšuje a je na výboru klubu aby
navrhl opatření k jejímu zlepšení.
Ke způsobu vedení účetnictví neměla revizní komise zvláštních výhrad
pouze doporučuje zpřehlednění evidence úhrady členských příspěvků
a nastavení způsobu komunikace
mezi ekonomkou a poradkyní chovu
ohledně evidenci poplatků za štěňata
a s tím spojeným vystavováním krycích
listů. Minimálně k prvnímu z uvedených bodů také již výbor klubu přijal
na svém prvním zasedáním v roce 2016
patřičné opatření.
Kontrolou ostatních činností klubu
se komise v roce 2015 nezabývala, ale
o to více se na tuto oblast své práce

zaměří v roce 2016, kdy klub čekají
z důvodu nové platné legislativy změny
stanov a dalších směrnic, kterými se
činnost klubu bude řídit v následujících
letech. Kontrola hospodaření za rok
2015 zatím bohužel z důvodu zdravotní indispozice ekonomky klubu neproběhla revizní komise očekává, že výbor
klubu navrhne nejbližší vhodný termín
ke kontrole uzávěrky 2015.
Jako pozitivní jsou ze strany komise hodnoceny s ohledem na nelehkou
finanční situaci klubu i změny v organizaci konference klubu a návrh finanční
směrnice, která nastaví rámec hospodaření klubu.
S pozdravem Brakám zdar a přáním
klidného mysliveckého roku 2016.
Lukáš Vodnárek, člen RK

Zpráva kárné komise za rok 2015
V průběhu roku 2015 byl předsedovi kárné komise podán jeden návrh na řešení porušení stanov a související chovatelské
a zápisní směrnice ČKCH ABJ. Konkrétně se jednalo o nabídku štěňat ABJ bez PP na internetovén serveru lovectví. V souladu
s § 6 odst. 1 byly neprodleně zahájeny kroky za účelem získání informací a možnosti zahájení kárného řízení vyplývajícího
z obecného ustanovení kárného řádu § 3 odst. 1.
Bylo zjištěno, že nabídka štěňat nepochází od člena ČKCH ABJ, nebylo tedy možné zahájit s touto osobou kárné řízení.
Miroslav Mackovčin, předseda kárné komise
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Proč si pořídit loveckého psa s průkazem původu
V posledních letech se rozšiřují čím
dál tím více tzv. bezpapíroví lovečtí psi
a to ať už jednoho plemene nebo kříženci různých loveckých plemen. Snahou některých skupin, či jednotlivců
loveckých psích smeček je získat pokud
možno co nejlevnějšího psa a při tom
pracovně kvalitního. To má nesporné
výhody co se týká ceny štěněte, která
je několikanásobně nižší než u papírových štěňat a v případě ztráty psa
(zejména při naháňkách) není tato
finančně tak bolestivá, jako když přijdete o psa s průkazem původu v hodnotě
10 000,- a více. Samozřejmě Ti kdo se
intenzivně věnují lovu se psími smečkami, dá se říci téměř na profesionální
úrovni, trpí větší „mortalitou psů“a to ať
už při lovu samotném nebo jinak. Když
se pes nepovede, tak putuje k jinému
majiteli, třeba jen na hlídání nebo jako
společník nebo pes uhyne následkem
zranění druhým psem, ale hned se pořídí pes další, protože cena je výhodná.
Mohlo by se říci, že tuto situaci chápeme jako logickou potřebu těchto psářů
avšak musíme si uvědomit, že porušují
literu zákona a to zákona o myslivosti resp. jeho prováděcí vyhlášku, která
hovoří jasně co je lovecky upotřebitelný pes a jaká kriteria musí splňovat,
což mimo jiné je i průkaz původu psa.
Někteří okamžitě použijí ona pověstná
chytrá moudra, zákon je proto, aby se
porušoval, zákon je pro blbce, zákon
je dávno překonaný apod. Nepíši tyto
řádky proto, abych zde obhajoval myslivecký zákon, ale odvolávám se na něj.
Další podmínkou, kterou musí splňovat
lovecky upotřebitelný pes, je úspěšné
složení zkoušky z lovecké upotřebitelnosti neboli zkoušky z výkonu. Tyto
zkoušky jsou poměrně náročné některé více, některé méně a připravit psa na
tyto zkoušky stojí mnohdy velké úsilí.
A dostáváme se k další skupině myslivců, která sice psa pro lov potřebuje a chce ho, ale na zkoušky ho nikdy
nepřipraví, resp. nikdy ho na zkouškách nepředvede, ať už z pohodlnosti,
lenosti či jiného důvodu. Proč si potom
mají tito lidé pořizovat psa s průkazem
původu, když na zkoušky stejně nepůjdou a tím pádem tuto podmínku pro
přihlášení loveckého psa ke zkouškám
nemusí splňovat, avšak používají-li
takového psa k výkonu práva myslivosti, opět porušují zákon, pes nemá pro
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upotřebitelnost splněnu předepsanou
zkoušku z výkonu.
V neposlední řadě existují tradice
myslivosti, jako historický odkaz našich
předků a myslivost je zapsaná v českém
seznamu, přesněji v Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury
České republiky jako kulturní dědictví
národa a nadále trvá úsilí českých myslivců na zapsání české myslivosti do
seznamu UNESCO, jako mezinárodního
kulturního dědictví. Součástí tohoto
dědictví a tradic je samozřejmě i myslivecká kynologie, cílený chov psů loveckých plemen za účelem jejich využívání v lovu zvěře. Tento cílený chov je
provozován chovatelskými kluby či
dříve spolky, které vznikaly z potřeby
vyšlechtění a udržení plemen specializovaných na různé činnosti (nahánění
zvěře, dosled, přinášení drobné zvěře,
norování apod.) Některé kluby resp.
spolky byly zakládány již v 19. stol., jak
tomu bylo například u brakýřů a to i na
mezinárodní bázi, což bylo způsobeno
v pravdě existencí monarchií v Evropě, jejímiž součástmi byly dnes samostatné evropské státy a národy, které
v novodobé historii chovu loveckých
psů převzaly tradice z tohoto období
a pokračují nadále v této činnosti na
národní úrovni. Cílem celého snažení
je vytvoření kvalitních čistokrevných
chovů psů, lovecky upotřebitelných a
splňujících požadavky pro současný lov
zvěře. Ten, kdo se stane členem takové-

ho chovatelského klubu, je plně obeznámen s podmínkami a cílem klubu
a tím pádem se dobrovolně zavazuje
dodržovat je a snažit se o cílený chov.
O to smutnější je pak situace, kdy právě
členové takového chovatelského klubu
nerespektují pravidla hry a podílí se
na reprodukci „bezpapírových štěňat“.
Pokud se příště něco podobného stane
ČKCHABJ bude postupovat rozhodně a
s takovými členy se rozloučí.
Bohužel, ani chovatelské kluby, ani
orgány státní správy myslivosti nemají prakticky možnost nějakým způsobem zakročit nebo postihovat ty, kteří
nejsou členy ČMMJ, či chovatelského
klubu, proto je třeba apelovat zejména
na myslivecké hospodáře, pořadatele
společných lovů, uživatele nebo držitele honiteb, aby se těchto loveckých akcí
účastnili psi lovecky upotřebitelní nebo
psi mladí ve výcviku s průkazem původu. Jedině tento postup je zákonný.
Rovněž z řad profesionálních myslivců – lesníků by se měli rekrutovat
lidé, kteří ctí myslivecké tradice a zákony této země a měli by to být oni, kdo
svým příkladem, tím, že si pořídí psa s
průkazem původu za účelem cíleného
chovu, budou příkladem pro ostatní.
Proto vše, co jsem výše zmínil, stojí
za to, pořídit si psa s průkazem původu.
Ing. Libor Hanzlík, předseda ČKCHABJ
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Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ JEDNOTY
pořádá ČKCHABJ

Klubová výstava ABJ
se zadáváním titulů CAJC , BOJ, CAC, res. CAC, BOV, Klubový vítěz, BOB
v areálu sportovní a dostihové stáje Vasury Kolesa Kladruby nad Labem
dne 8. května 2016

Uzávěrka přihlášek:

25. dubna 2016

Přihlášky zasílejte:

Jolana Michalcová
Všeteč 31
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: +420 603 201 920,
E-mail: poradcechovu@alpskybrakyr.cz

Program výstavy:
8:00
8:00
9:00
9:30
13:30

-

9:00
8:30
9:15
13:00
15:30

přejímka psů
porada rozhodčích
slavnostní zahájení výstavy
posuzování v kruzích
slavnostní vyhlášení a předání cen

Rozhodčí: Lenka Frnčová
Výstavní komise: Jolana Michalcová, Jiří Bradáč, Ing. Libor Hanzlík
Třídy:

Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená
Třída pracovní
Třída vítězů
Třída veteránů

stáří 4 – 6 měsíců
stáří 6 – 9 měsíců
stáří 9 – 18 měsíců
stáří 15 – 24 měsíců
od 15 měsíců, pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získání ocenění
od 15 měsíců, pro psy s uznanou zkouškou z výkonu doloženou certifikátem ČMKJ
od 15 měsíců, pro psy s uznaným titulem Šampióna či národního vítěze, nebo vítěze speciální výstavy
pro psy od 8 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát opravňující k zařazení do této třídy, v ČR vydává ČMKJ,
Lešanská 1176/2a, Praha 4, 141 00. Pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito
doklady, pořadatel je povinen zařadit psa do třídy otevřené.
Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální
výstavy, Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.
V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý.

Klasifikace:

a) Třída štěňat - velmi nadějná, nadějná
b) Třída dorostu - velmi nadějná, nadějná
c) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů – výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná

Tituly:

CAJC, BOJ, CAC, res. CAC, BOV, Klubový vítěz, BOB, BOS.
Udělení titulů nelze nárokovat. Pro získání titulů Český junior šampion, Šampion CZ, C.I.B a C.I.E platí vydaná ustanovení.
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Platba a výstavní poplatky:

Platbu uhraďte na č. účtu 260380775/0300 nebo složenkou typu A, variabilní symbol 010.
Výstavní poplatek činí za 1 psa 500 Kč, za každého dalšího 400 Kč, štěně, dorost a veterán 200 Kč. Pro nečlena 1000 Kč
za 1 psa, za každého dalšího 800 Kč.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1 psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy,
otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro
tyto třídy. Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.
Pro každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena oboustranná kopie průkazu
původu a kopie dokladu o zaplacení, certifikát o zkouškách (třída pracovní) nebo kopie šampionátu (třída šampionů)!
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme.
Přijetí na výstavu bude potvrzeno uvedením v tabulce na webových stránkách klubu týden před konáním výstavy.

Doklady k účasti na výstavě:

Průkaz původu psa a očkovací průkaz psa (nebo jeho pas s platným očkováním)

Veterinární předpisy:

Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Všeobecná ustanovení:

• Z účasti na výstavě budou vyloučeni psi, kteří nebudou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny
v druhé polovině březosti, feny háravé, kojící, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční
– kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
• Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro
zařazení do třídy. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP je FCI
uznáván. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
• Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
• Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel
je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Prodej štěňat j na výstavě je zakázán.
• Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
• Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic
a pokyny organizátorů výstavy.

Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů
a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.000,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Propozice a přihlášku na výstavu psů lze získat rovněž na: www.alpskybrakyr.cz

Pořadatelé se těší na Vaši účast.

www.alpskybrakyr.cz
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Ubytování Dolní Bečva • Pension U Blinků
Pension U Blinků se nachází v obci Dolní Bečva na úpatí hory Radhošť, čtyři kilometry
od malebného městečka Rožnov pod Radhoštěm.
Zrekonstruovaný hospodářský statek
z 20. let 20. století nabízí 17 lůžek
+ 3 přistýlky v 6 pokojích.

Dolní Bečva 10
756 55 Dolní Bečva
+420 720 196 955
blinkab@seznam.cz
Chovatelská stanice
Alpského brakýře jezevčikovitého
z Údolí Rožnova

www.chovatelskastanice.unas.cz
www.ubytovani-dolni-becva.cz

SLEDOVÁNÍ BEZ HRANIC S FINSKÝM SYSTÉMEM TRACKER
Čím sa vyznačuje systém Tracker?
Tracker je komunikační systém pro myslivce, který se skládá z GPS obojku pro psa, sledovací
aplikace a servisu Tracker Live™ cloudové služby. Tracker poskytuje spolehlivé sledování
všech psů a vašich přátelů v reálnem čase s neomezeným dosahem. Sledování je možné v
jakkoliv členitém terénu, na kvalitních terénních mapách, satelitních mapách a nebo přes
kompas. Možná je i okamžitá komunikace v rámci skupiny.
Pomocí GPS obojků Tracker G400, G500 Black Magnum nebo G1000 MAXIMAL a aplikace
Tracker for Android / iOS můžete sledovat neomezený počet psů v reálném čase (již
od 3 sekund). Pozice vašich psů je automaticky zobrazována na displeji bez jakéhokoliv
manuálního vyžadování pozice přes SMS. Další výhodou přímé volání na obojek a poslech
okolí obojku. Tato funkce je velkou výhodou převážně v kritických situacích, kdy nevíte co se
se psem děje.
Indikátor hlášení se zobracuje s každou změnou pozice na displeji. Pokud přesáhne
hodnotu 30 štěků za minutu, stopa psa se zvýrazní. Proto dokážete vždy a bezpečně
rozeznat, jestli Váš pes hlásí nebo ne. Díky technologii mobilních sítí je vzdálenost, neboli
dosah sledování neomezený bez ohledu na terén a jestli je pes za kopcem. Tracker
umožňuje také sledování neomezeného počtu přátel připojených přes Tracker App v
reálném čase. GPS obojek Tracker se vyznačuje neporovnatelně lepším příjmem GSM signálu
než kterýkoli mobilní telefon a proto nemají problém s pokrytí ani v hlubokých lesech.

Tracker for Android
Základní
vlastnosti

Tracker
G400FI

Tracker G500FI
Black Magnum

Tracker G1000
MAXIMAL

3 Sek

3 Sek

3 Sek

GPS + Glonass

GPS + Glonass

GPS + Glonass

Mobilné síte

2G
(GPRS/EDGE)

2G 900 MHz
(GPRS/EDGE)

2G + 3G 900 MHz
(GPRS/EDGE/UMTS)

Dosah sledování

Neobmedzený

Neobmedzený

Neobmedzený

Interval sledování od
Systéme lokace
obojku

Tracker G1000™
MAXIMAL

Tracker G500FI™
Black
Magnum

Nastavení intervalů
sledování bez
kontaktu s obojkem
Indikátor hlášení s
každou pozicí
Nárazuvzdorný a
voděodolný

Tracker
G400FI™

Možnost upevnění na
vestu
Aktualizace firmware
obojku na dálku
Možnost zvukových
povelů (pípání)

Doporučená cena systému

Optimalizovaná
anténa 900MHz

Tracker G400FI

13 990 Kč

Tracker G500FI

18 995 Kč

Výdrž baterie –
sledování každé 3 sek

~ 18 hod.

~20 hod.

> 16 hod.

Tracker G1000 MAXIMAL

21 990 Kč

sledování 1 Pos/min

> 30 hod.

> 40 hod.

> 30 hod.

Tracker for Android – roční licence s
neomezeným počtem psů

1 560 Kč

225g

225g

225g

Hmotnost s obojkem

Tracker SIM s 10€ kreditem pro obojek

630 Kč

Autorizovaný partner: ZÁHOŘÍ Rudel, www.elovec.cz, Ing. Roman Jelínek, PhD. Les a Záhrada, www.lesazahrada.cz
www.Elektro-obojky.cz, Další partneři: www.tracker.fi/trackerstore
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The Hunting Experience by Tracker

www.alpskybrakyr.cz

www.tracker.fi

Reklama klubu

Trik
o

- 350

,- Kč

Bolo - 150,- Kč

Bunda INTER FORST - 2100,- Kč

Odznak - 50,- Kč

Samolepka - 40,- Kč

Nášivka - 100,- Kč

DVD alpský brakýř jezevčíkovitý
Vážení přátelé a příznivci alpské braky jezevčíkovité, vážení členové Klubu ABJ, představujeme Vám pilotní DVD o alpském brakýři
jezevčíkovitém. Je to vlastně v České republice prvotina ve smyslu vydaných materiálů pojednávajících o tomto pro nás určitě velmi
zajímavém plemeni. Bohužel, doposud neexistuje oficiální literární dílo, které pojednává samostatně pouze o alpských brakýřích
a neexistoval také doposud žádný filmový materiál. V sousedních zemích, Rakousku a Německu, jsou na tom v tomto směru lépe
a samostatná pojednání, ať už knižní či filmová resp. zaznamenaná na DVD nosičích, tady mají již svoje místo a svůj věhlas na poli
myslivecké kynologie. Nechť je toto DVD průlomovým a věřme, že se nám podaří navázat dalšími podobnými dílky a celé snažení, jak
doufáme, vyvrcholí vydáním samostatné
knihy o životě, výchově a výcviku alpské
braky jezevčíkovité a jejím využití pro
mysliveckou praxi.
Cílem tohoto DVD je to, abychom Vám
co nejvíce přiblížili, alespoň v hrubých
rysech, jak vychovávat, cvičit a připravovat
alpského brakýře pro lovecké využití
a abychom Vás stručně seznámili také
s problematikou chovu. Vezměte to prosím
jako návod, jak byste mohli svého svěřence
připravovat tak, aby Vám byl skvělým
pomocníkem v lovu. Pro zkušené cvičitele
a chovatele nechť je inspirací, třeba pro
další pojednání o brakách do budoucna.
Přejeme Vám příjemný zážitek.

200,- Kč

Ing. Libor Hanzlík, předseda ČKCHABJ

