




Zpráva p edsedy klubu. 

O plemenu alpské braky jezev íkovité (ABJ) je již psáno v publikacích z 19. století. Je zde 
uvád n název „Jezev íkovitý braký “ a  to již v roce 1886, nazvali je tak dva horští myslivci, 
páni Otto Grashey  a Ludwig Beckman.  V t chto publikacích je psáno,  že plemeno vzniklo 
ze starých plemen ps ,  z kterých byl vyšlecht n sou asný jezev ík.  Plemeno ABJ je starší 
než nap .“Bavorský horský barvá “, který byl vyšlecht n a uznán až v r.1883. 
    Píše se zde, že Jezev íkovitého braký e používají horští myslivci  nejen k lovu zajíc  a 
lišek, ale p evážn  jako „barvá e“ v horách na vysokou (jelen) a kamzi í zv .  Jsou také 
známé tzv.“Plemenné znaky jezev íkovitého braký e“ z 27. .zá í 1896 od G.Grünbauera, 
které by bylo zajímavé srovnat s dnešním   „Standardem plemene  ABJ“  a zárove  bylo také 
prvn  plemeno za azeno mezi „hlasit  honící psi „ (honi e).
    A te  ke klubové innosti spojené s chovem plemene ABJ. 
    V roce 1896 byl v Mnichov  založen  „Mezinárodní klub jezev íkovitých braký “,  který
vzorn   pracoval až do r.1908. V roce 1908 se klub rozpadl. Braký  se choval hlavn
v Krušnoho í a rozší il se do Švédska, Ruska, Švýcarska. V roce 1908 vznikl klub v Tyrolích
a  Westfálsku.
     11.6.1910 p i  p íležitosti „Víde ské myslivecké výstavy“ se zformoval nový mezinárodní
klub jezev íkovitého braký e a byl vytvo en  „Klub jezev íkovitý braký “.  Byl to klub pro 
c.k.Rakousko a N mecko. Klub m l po založení 79 len .
     Po I. sv tové válce se konalo  25. íjna 1923 zasedání klubových p edsed  a to v d sledku
rozd lení starého Rakouska – vzniklo nové  organiza ní rozd lení žup. nap . v r.1929 vznikla 
„Jugoslávská župa“.  Okolo let 1923 – 1938 byla  jezev íkovitá braka  nejvíce rozší ena v tzv. 
starorakouské alpské zemi (Alpenlandl) a v Krušnoho í.  Od toho se datuje její název
„Alpsko – Krušnohorská jezev íkovitá braka“. 
      Velké úsp chy tohoto plemene zejména p i práci na p irozené stop  zran né vysoké zv e,
p im lo „Rakouský kynologický svaz“ za adit na návrh „Klubu jezev íkovitého braký e“,
toto plemeno  5. b ezna 1932  do lovecky  upot ebitelné skupiny  a  to  do „Barvá ských
plemen“,  i když si stále z stává jméno  „Jezev íkovitý braký “. Od roku 1932 pat í toto 
plemeno mezi „Baevá e“.
      Klub byl rozd len do 4  zemských žup (Rakousko, N mecko, eskoslovensko a 
Jugoslávie) a v roce 1934 m l více jak 700 len . Hlavní vedení klubu bylo v Rakousku a  ve
své plemenné knize m lo zapsáno kolem 2000 ps .
      V tuto dobu je jezev íkovitý  braký    považován za všestranného loveckého psa pro 
horského myslivce, je však p edevším  „barvá em“.  Z této doby jsem vybral n které
publikované názory na toto plemeno:  „Inteligence a schopnost práce na vodítku 
jezev íkovitého braký e adí do specializace „barvá “, vyniká však jeho všestrannost, která 
umož uje, vedle jeho specializace, také nap .  vyhledat post eleného tet eva, p inášet drobnou 
zv  pernatou, p inášet kachnu z vody, ale i absolutn  jisté hon ní na stop , které jej 
p edur uje pro horského myslivce jako všestranného psa, který navíc pro  každodenní 
procházení honiteb je lacin jším  a vhodn jším pomocníkem než každý v tší pes“.
      O chovu a výchov  se píše:  „Nenabízej žádné t lesn  špatn  vyvinuté  psy ani lovecky 
neupot ebitelné k prodeji. 
      Zni  v nejran jším mládí všechny slabé jedince, dále takové, které mají siln  zalomené
p ední b hy a všechny s p íliš vysokými b hy, dále nep kn  zbarvená a zvlášt  s mnoha
bílými zna kami (skvrnami)!!“.
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       Po II. sv tové válce v Rakousku byl chov rozší en hlavn  v Korutanech  a  Rakouský 
klub navázal na své dlouholeté tradice. V NSR byl  založen „Spolek jezev íkovitých
braký “, až 26. srpna 1961. 
       Po konci II.sv tové války v tehdejším eskoslovensku byly stavy jezev íkovitého
braký e zdecimovány. Chov se udržel na Šumav  a to v okolí Sušice, zde je  nutno uvést 
jména chovatel  pana Exnera a Zvona e a pozd ji i našeho prvního klubového poradce chovu 
Ing. Gustava Ko ínka.
    Plemeno se rychle rozší ilo z ech i na Slovensko, kde vzhledem k rozmanitosti krajiny 
našlo velké uplatn ní.

Proto i  po roce 1962 vzniká „Klub chovatelov uri ov“ p i  Slovenskom polovníckom 
zvaze v Bratislav , a to s celostátní p sobností ídí všechna plemena honi .  Po rozpadu 

eskoslovenska ješt  tento klub ídí práci a chov honi  do 1. 4. 1994. 
     V roce 1994 v R vzniká nový „Klub chovatel  honi  v R“. V rámci tohoto klubu 
vzniká sekce pro chovatele braký  jezev íkovitých. Výbor sekce byl vytvo en ze zvolených 
len  klubu chovatel   duri   bydlících v R.  Hlavní p edstavitelé této sekce jsou  nap .

ing.Ko ínek, Ing.Válek, P. Kop iva a další. 
     Na návrh severomoravských len  sekce a st edo eských len  se po  vzájemné dohod
dne 11.kv tna 1996 v Benešov  schází lenská sch ze sekce jezev íkovité braky na které je 
p ítomno 20 len .   Tato lenská sch ze je p elomová v tom, že je zde zvolen nový výbor, 
který pov uje nového p edsedu  ing. Vít zslava  Pivo ku, aby za al jednat o vzniku 
samostatného  „Klubu  ABJ“.

     Již v roce 1996 jsem jako p edseda klubu  zahájil konzultace  s MKJ  a MKU  o
možnosti  vytvo ení  samostatného  klubu  za pomoci a konzultací  jednatelky  klubu
MVDr. Lenky  Martínkové a ing. Gustava Ko ínka, byly dotvo eny stanovy klubu a 
postoupeny  Ministerstvu vnitra R k registraci.   25.10.1996   Ministerstvo   vnitra 
registrovalo stanovy pod .30951/96-R  a  26.11.1996 eský statistický ú ad v Benešov
klubu p id lil identifika ní íslo  66133882,  a tím  prakticky vznikl  samostatný  „ eský klub 
chovatel  alpského braký e jezev íkovitého“.
      Pozd ji byl náš klub  p ijat jako kolektivní len „ eskomoravské myslivecké jednoty“  a
stal se prost ednictvím MKJ i lenem MKU.
     Naše innost prošla do dnešního dne  pestrým vývojem. V tšina z nás nem la  z klubovou 
inností v tších zkušeností a b hem doby si formovala hlavní priority a vztahy v klubu. 

     Chci pod kovat všem t m, kte í již ve funkci nejsou, ale pracovali v klubových orgánech, 
jsou to: 
Ing.G.Ko ínek, který je držitelem prvého zlatého odznaku našeho klubu,   Petr B ezina,  Josef
Jón, Ing.F. Mat jka, B. Kotala, I. Šrámková, ing. T. epelák, J. Chudoba, R. Liška,
V. Maleník.
Dále d kuji Vám,  kte í jste  z stali ve funkcích a kte í svou prací, zápalem pro toto plemeno
a pro náš klub, dáváte sv j as, nadání i své peníze, aby se nám práce da ila.
     Od svého založení jsme vždy stav li na ochot  našich len  chtít pracovat pro klub. Vždy
každý, kdo tuto vlastnost  prokázal, nebo nazna il, byl p ijat do funkcí a kooptován v zájmu
rozvoje klubu. V minulé etap  rozvoje se tento styl osv d il a p inesl úsp ch. Cením si toho, 
že vychází klubová  „Ro enka“  a to od  r.1997. Je na redak ní rad , aby pln  rozvinula její
možnosti, taktéž i to že jsou webové stránky Klubu. lenskou základnu jsme zvýšili 
z p vodních 90 len  na 320 len , klub je finan n  sob sta ný.
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Výrazný nár st je v po tu narozených št at, avšak stavy ps  a fen  nedoznaly podstatn
vyšších po t . Rozhodn  se zlepšuje kvalita  chovného materiálu.  Výrazných úsp ch  jsme
dosáhli v klubových akcí a to po ádaných ZH, BZH, PB a Mez.BZH, jejich po et výrazn
vzrostl.
      Velice si vážím práce v oblastí. D kuji vedoucím oblastí, jsou to pilí e naší klubové práce. 

       Klubová innost je postavena na pevných základech. Proto jsem Vám p ipravil pr ez
sv tovou historii rozvoje, ízení a chovu ABJ, aby jste  si uv domili, že jen silný klub s jasn
danými pravidly a koncepcí je schopen prosp t našemu plamenu v jeho rozvoji a rozší ení.

     Osobn  proto podporuji  i do p íštího období posilování a význam klubu v ízení
chovatelské  práce a organizování klubových výstav, zkoušek z výkonu, práce bonita ní
komise, rozší ení po tu   chovných fen a ps , jako p edpoklad dostate ného po tu št at.
Podporuji v tší pé i o lenskou základnu s tím, že budou dostávat perfektní informace a bude 
dostate ný po et spole enských akcí pro seznámení mezi sebou a seznámení  s úsp chem
našich pejsk .
     Vážím si toho, že náš klub byl iniciátor mezinárodních setkání, výstav a zkoušek. Víme, že
naší zahrani ní kolegové rádi jezdí do R a váží si našeho chovu. Je to úsp ch nás všech 
len eského klubu chovatel  alpského braký e jezev íkovitého.

     Máme p ed sebou náro ný rok 2005  kdy budeme organisátory  Mez.BZH  v Rychnov
n/Kn žnou a   ZH o pohár  G.Ko ínka v Tren ín . Je t eba lépe vybrat pejsky na tyto akce 
abychom slavili úsp ch.
     Navrhuji Vám všem,abychom stávající koncepci práce klubu nezužovali, ale zkvalit ovali,
je to cesta již osv d ená a žádám Vás všechny, jestliže se na ni dohodneme, respektujte ji 
obhajujte ji po celé nastávající 5leté období. 

    Ing.Vít zslav Pivo ka, CSc. 
          p edseda klubu
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Ohlédnutí do historie 

P eklad lánku lena klubu Dachsbracke uve ejn ného v ro ence v roce 1925. 

N co o vedení našich ps
Vstoupil jste do klubu, abyste se kone n  dostal k vlastnictví psa, který hodn  vyžaduje, ale 
zajiš uje vám, aby ve vašem revíru byl vždy p ítelem a pomocníkem.K tomu je braký
jezev íkovitý jako stvo ený, ovšem za p edpokladu, jestliže se dostane do správných rukou. 
Speciální knížku pro tuto rasu zatím nemáme, proto se chci pokusit Vám dát n které
poznatky, které jsem získal z mnoholetých zkušeností. Zvláštní d raz klademe u této rasy se 
v asným zahájením výchovy. To by m lo za ít již dnem, kdy st n  za íná samo brát potravu. 
Správn  chovaný mladý pes p ináší chovateli zvláštní pozornost a p íklonnost, nau í se p i
stálém styku ke stejnému lov ku hrav  poznat hodn  v cí, které pak p i vážné práci jsou 
základem jeho duševního rozvoje, jako nap .reakci na jeho jméno, na povel k noze, lehké 
hvízdnutí, požadavek, aby p ed každým krmením zašt kal a jiné další.

Láska ke zví eti spojená s p íslušnou vážností hrají pro v dce hlavní úlohu. St n  by 
se nem lo stát  hra kou pro vaše d ti. Nenechejte jej p íliš mnoho ve styku s jinými psy, 
zam stnejte ho pokud možno sám a nep enechávejte pé i a krmení cizím rukám. Osobn  jsem 
tak inil a myslím, že to byla p í ina mých úsp ch . Z po átku na psa mluvíme a vyžadujte 
od n ho jenom to , co si myslíte , že umí pochopit. 

Ve stá í 3 m síc  není um ním št n  nau it, aby p esn  v d lo co je rozkaz na místo,
aby p i p inášení krmení automaticky vydávalo, znalo povely ke mn , sedni, lehni a možná,
že již bude p inášet hozené klubí ko vlny. To vše jsem ho nau il hrou. Zhruba od 4 m síce to
za íná vážn . Nyní musíme dbát na to, aby št n  rozkazy, které již zná jako takové uznávalo. 
Vod ní na vodítku zkoušíme minimáln  2-3krát denn . Rozkazy nikdy nadáváme hlasit  a 
konáme vždy stejné pokyny rukou. Mladý pes se musí dostat tak daleko, aby asem reagoval
na p íkazy dané rukou. Nikdy nesmí být mladý pes p i r zných cvi eních p et žován. Pokud 
má ješt  dobrou v li p estaneme se cvi ením, odm níme ho pamlskem s oslovením,,hodný
pejsek“

Pro  si d láme takovou námahu se psem? Nejen proto, aby nám braký  n kdy p inesl
zajíce nebo lišku , ale hlavn  proto, aby se nau il,,ihned poslouchat“. Malý pes to musí znát 
stejn  jako pes velký. Nesmí se bát uhození od svého pána, všechny cviky by m l d lat
s radostí a v d t že rychle následuje odm na  pamlskem.
Jen tak od mládí vychovaný pes bude vždy p ítulný k pánovi, bude mu rozum t a uhádne co 
po n m pán chce a nechá se i odvolat od zv e.
Mladý pes zná povel,,št kej“, u zhaslého kusu by m l vždy vydávat, m li bychom ho k tomu
p im t. Toto je u našich ps  dáno vlohami n kdy více n kdy mén . M l by se nau it, že jeho 
povinností u zhaslého kusu je vydávat dokud pán nep ijde. Jestliže se pes již d íve nau il p i
krmení 5,10 ale až 15 minut bez p ítomnosti jeho pána št kat, tak se také brzy nau í
zašt kávat zv .

Ve stá í 5-6 m síc  by m ly být základní cviky u psa již upevn ny. Jestliže p esto
n kdy venku ve volnosti neuposlechne, nem li bychom ho potrestat, ale znovu cviky 
opakovat.Ve volnosti bychom ho m li cvi it tam, kde jej nezneklid ují stopy zv e. Dejte ho 
na emen, ale dejte mu ast ji a ast ji volno. 

Není nic horšího, než mladého psa permanentn  vodit na vodítku. Ztrácí tím 
samostatnost a je vystrašený, když je mu dána volnost. M že ztratit i zájem o lov. Dále 
bychom ho nem li nechat p íliš dlouho v kotci a nebo na et zu. Venku ho nau me poslouchat
již po tichu vydané rozkazy, hlasitému p ivolání a k i ení bychom se m li vyhnout. Jestliže 
p ece jenom n kdy ute e za stopou, nechejte mu as. On se vrátí, vezm te ho na emen a jd te
s ním dál. V žádném p ípad  by se nem l vrátit sám dom . Pes by se m l nau it vrátit se vždy 
k pánovi. Zatím ú elem p i procházce ven, se má pán n kdy schovat a nau it ho, aby ho jeho 
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pes vyhledal. Po najití psem by m l být pes vždy náležit  pochválen. S mladým psem cho te
do revíru jen v tu denní dobu, kdy ranní stopy jsou minimáln  3hodiny staré tedy studené. 
Ve te psa na vodítku on sem tam ukáže zájem o stopu , nikdy ho od stopy neodtrhn te,
podívejte se sám o jakou stopu jde. Pokud to byla liška nebo vysoká, tak kousek stopu 
sledujte, u stopy vysoké ho odneste. V  žádném p ípad  by nem l sledovat stopu srn í a 
pokud ji sleduje , tak rozkazem,,fuj  srn í“jej od stopy zrazujte, toto však neplatí vysloven
v srn ích revírech. První štvaní mladého psa je možné provést již ve stá í 5-6 m síc  a 
v každém p ípad  by se m lo za ídit to aby se týkalo zajíce. Jestliže se povede zajíce p ed
psem st elit, je v tšinou všechno vyhráno. Nepovažuji také za vhodné, aby se braký
jezev íkovitý zú astnil se staršími psy honu. Pes se musí nejd íve nau it být úpln
samostatný.

Již od 9-10 m síce se m že za ít s prací na pobarvené stop . Jestliže založíme stopu se 
st eleným kusem, musí být na stop  dostatek barvy. Mladý pes si musí na pobarvenou stopu 
pomalu zvyknout, každou kapku barvy bychom mu m li ukázat a p itla it enich k barv  a 
pochválit jej.
Dobrý pes na zajíce, který je ostrý na škodnou, je také podle mých zkušeností spolehlivý na 
vysokou. P esv d il jsem se již vícekrát, že i mladí braký i ud lali výbornou práci také na 
dohledání vysoké. I pes který pracoval p evážn  v zaje ím revíru se rychle p izp sobí pro 
jinou zv .

Velmi d ležité p i výcviku ps  je samoz ejm  vedle správného vedení, také kvalita 
revíru. ím více zv e pes v revíru uvidí , tím rychleji postupuje a tím klidn ji se nau í
pracovat.
Zám rn  jsem se dlouho zabýval p ípravou výcviku, protože vím,že n kte í myslivci tuto
p ípravu neberou dost vážn .
A na záv r pro v dce mám jenom jednu zásadu : do revíru, také ke krmelci, ke spole ným
akcím a revizím želez musíme brát psa vždy s sebou. 

                                                                         P eložil:ing.Hennrich  Kurt 
                                                       Upravil: T ma Ji í
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Výbor eského klubu chovatel  ABJ. 

Na sklonku lo ského roku  a po átkem letošního roku prob hly v jednotlivých
oblastech naší republiky volby, které byly vyhodnoceny a potvrzeny na sch zi výboru klubu 
dne 12.2.2005 v Benešov .

Výbor : 

P edseda klubu Ing. Vít zslav Pivo ka, CSc. 

Jednatel   MVDr. Lenka Martinková

Poradce chovu Ji í T ma

Ekonom klubu Ing. Petra Hanzlíková

Výcviká   Ing. Miroslav ervinka

Vedoucí redak ní rady Jana Oravcová

Kontrolní a revizní komise : 

P edseda   Ing. Roman Blecha

len    Petr B ezina

len    Milan Vysoudil
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Územní len ní oblastí : 

OBLAST .  1                   Jižní echy
Vedoucí oblasti                    MILOSLAV LIDINSKÝ

Albrechtice nad Vltavou, 398 16 
                                              tel.:  724/ 090 218 
Pat í sem Písecko, Strakonicko, Prachaticko, eskokrumlovsko, Novohradské hory ,
T ebo sko.
Hranici tvo í státní hranice s Rakouskem, Frymburk, Horní Planá, Vimperk, Nepomuk,
Mirovice, Tábor, Pelh imov, Jind ich v Hradec, Nová Byst ice, a zp t na státní hranice 
s Rakouskem. 

OBLAST .   2                    Šumava a eský les
Vedoucí oblasti                    ing. LIBOR HANZLÍK 
                                              Prášily  104,  Sušice   342 01 
                                              Tel.: 602 / 454 691 
                                               e-mail : zelruda@npsumava.cz
Pat í sem území jižn  od Sokolova, až po Lipno, a to i Slavkovský les, Tepelská vrchovina, 

eský les, Šumava.
Hranici tvo í státní hranice s Rakouskem, Frymburk, Vimperk, Horaž ovice, Plze , Žlutice, 
Sokolov, Plesná, a státní hranice s N meckem.

OBLAST .   3                     Krušné hory 
Vedoucí oblasti MICHAL VL EK

Obránc  Míru  843,  Jirkov   431 11 
                                              Tel: 724 / 524 901 
                                              e-mail: vmichal@tiscali.cz
Tato oblast sousedí s oblastí . 2 . 
Hranice mezi ob ma oblastmi vedou : Plesná, Sokolov, Žlutice, Louny, Lovosice, Teplice, 
Dubí a státní hranice s N meckem.
Je to oblast Karlovarská, Chomutovská, Litvínovská. 
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OBLAST .   4 Jizerské hory, Krkonoše 
Vedoucí oblasti VIKTOR LIEBICH

 Pecka   205, 507 82 
 tel:  604 / 296 031 
 e-mail: liebich@khlesy.cz

Je zde prostor celých Krkonoš, Jizerských hor, Ji ínsko, severní ást Hradce Králové, Teplice 
nad Metují.
Hranici tvo í : Hrádek nad Nisou, Liberec, Trutnov, Mladá Boleslav, Nový Bydžov, Hradec 
Králové, Náchod, státní hranice s Polskem.

OBLAST .   5                       Orlické hory, svitavsko 
Vedoucí oblasti JI Í UNGRÁD 

Liberk  63, 517 12 
                                                 tel: 737 / 505 058 
Zaujímá prostor celých Orlických hor, Záb ehu, Svitav, Ž árské vrchy, Železné hory, 
Rychnov nad Kn žnou, jihovýchodní ást Hradce Králové, Chrudimsko.
Hranici tvo í:  Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Havlí k v Brod, Ž ár nad Sázavou, 
Velké Opatovice, Olomouc, Šumperk, Králíky, státní hranice s Polskem.

OBLAST .   6                       St ední echy
Vedoucí oblasti MARTIN ŠÉBA 

K e ovice  73, 257 48 
 tel:  603 / 973 474 

Zaujímá oblast St edo eské pahorkatiny, Brd, K ivoklátské vrchoviny, M lnicka ,
Pod bradska, Sázavy, Kutné Hory, západní ást eskomoravské vrchoviny. 
Hranice tvo í : Plze , Želetice, Louny, Lovosice, Liberec, Trutnov, Mladá Boleslav, Hradec 
Králové, Pardubice, Havlí k v Brod, Pelh imov, Tábor, Milevsko, Mirovice, Nepomuk,
Plze .

OBLAST .   7 ást jižní Moravy 
Vedoucí oblasti ZDEN K JANDL 

 Šumice   308, 687 31 
   tel:  776 / 068 003 
   e-mail: jandlsumice@seznam.cz

Hranice tvo í : Starý Hrozenkov, Bojkovice, Zlín, P erov, Olomouc, silnice sm r Brno, 
dálnice z Brna do Zan hoty.

OBLAST .    8                         Severní Morava 
Vedoucí oblasti JI Í KAVAN 

Slezské Rudoltice  84, 793 97 
                                                   tel: 606 / 774 704   ,    554 / 656 063 
                                                   e-mail: jirikavan@seznam.cz
Je to oblast Rychlebských hor, Jeseník , Oderských vrch .
Hranice je tvo ena  státní hranicí s Polskem, Králíky, Šumperk, Olomouc, Velká Byst ice,
Lipník nad Be vou, Hranice, Odry, Fulnek, Poruba, Ludge ovice, Šilhe ovice, státní hranice 
s Polskem.
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OBLAST .    9
Vedoucí oblasti B ETISLAV JEMELKA 

Vilemovská   129 
                                                    Dolní Poustevna, 407 82 
                                                    Tel:  732 / 572 925 
Oblast je tvo ena eským st edoho ím, Lužickými horami, Národním parkem eské
Švýcarsko.
Hranice vede : Hrádek nad Nisou, Liberec, Zahrádky, Úšt k, Lovosice, Teplice, Dubí, státní 
hranice s N meckem.

OBLAST .    10 ást jižní Moravy 
Vedoucí oblasti ing. RUDOLF ZEMÁNEK

Rozna ská  16 
                                                    Brno    616  00 
                                                    Tel:  737 / 145 576 
Je to oblast ásti eskomoravské vrchoviny, Doupovských hor, Javo ické vrchoviny, 
Znojemska a Pálavy. 
Hranice tvo í Lanžhot, dálnice do Brna, silnice do Letovic, sm r Ž ár nad Sázavou, 
Havlí k v Brod. Humpolec, Pelh imov, Jind ich v Hradec, Nová Byst ice, státní hranice 
s Rakouskem.

OBLAST .     11                       Beskydy 
Vedoucí oblasti B ETISLAV BLINKA 

Dolní Be va 301, 756 55 
                                                    tel: 602 / 764 752 
                                                    e-mail: blinka.osm@roznov.cz
Je to oblast Ostravska, Beskyd, Hostýnských a Vizovických vrch .
Hranici tvo í státní hranice se Slovenskem a Starý Hrozenkov, Bojkovice, Zlín, P erov,
Olomouc, Lipník nad Be vou, Hranice, Poruba, Šilhe ovice, státní hranice s Polskem až po 
státní hranice se Slovenskem a pak státní hranici Slovenska až po Starý Hrozenkov.
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Zpráva ekonoma klubu
      V uplynulém roce 2004 se poda ilo naplnit p íjmovou ást rozpo tu. Nejv tší m rou se o 
to zasloužilo rozší ení lenské základny a to o 60 nových len .Tento výsledek by mohl být 
ješt  lepší, kdyby stálí lenové byli ukázn ni a platili v as p ísp vky, pop ípad  poplatky za 
št ata a chovné psy  ( k 31. 12. 2004 zatím nezaplatilo lenské p ísp vky 54 len ). lenové,
kte í zatím nezaplatili a zp tn  nedoplatí, nedostanou povolení ke krytí a nebudou p ipušt ni
na klubové akce. 
     Výdajová ást rozpo tu byla letos op t vyšší než p íjmová ást a zárove  byla vyšší než 
byl p edpoklad. To však bylo zp sobeno nep edpokládaným nákupem nových klubových 
odznak , v dalších letech se však projeví jako další p íjem.
     Hospodá ský výsledek byl - 8 440 K , což považuji celkem za uspokojivý stav. A to 
práv  kv li neplánovanému nákupu nových klubových odznak . Bez tohoto výdaje by byl 
hospodá ský výsledek pozitivní (asi 12 000 K ).
     Žádám Vás ve vlastním zájmu o vyzna ení druhu platby na složence ( LP 05, KV, št ata
05). Složenky vypl ujte iteln  na vlastní jméno a p íjmení s adresou. Platby, které nebudou 
identifikovány, budou považovány za sponzorský dary klubu. Záv rem mi dovolte pod kovat
všem organizátor m, sponzor m, p átel m myslivosti a kynologie, kte í nám pomohli 
finan n , materiáln  a organiza n .

lenské p ísp vky na rok 2005                                                         300 K

íslo BÚ  000000-1765126339/0800 

lenská základna iní k dnešnímu datu 323 len . V roce 2004 p ibylo 60 nových len ,
v letošním roce p ibylo již 12 len .

                                                                                                          Petra Hanzlíková 
                                                                                                            ekonom klubu
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Návrh finan ního rozpo tu na rok 2005 

P edpokládané p íjmy :

Úroky z BÚ                                                                                                  600, 00 K
lenské p ísp vky                                                                                   65 000,00 K

Výstavy, zkoušky                                                                                      8 000,00 K
Reklamy, sponzo i                                                                                   28 000,00 K
P íjem - odznaky                                                                                       8 000,00 K
Dotace MKJ                                                                                           8 000,00 K
Poplatky za št ata                                                                                    7 000,00 K
Bonitace chovných ps                                                                              6 000,00 K
P íjem celkem 130 600,00 K

P edpokládané výdaje:

Poplatky pen žním ústav m                                                                    3 000,00 K
Tiskoviny, poštovné, internet                                                                 30 000,00 K
Ro enky, zpravodaje                                                                              25 000,00 K
Poplatky MMJ                                                                                          600,00 K
Organiza ní innost                                                                               10 000,00 K
Zkoušky                                                                                                 22 000,00 K
Cestovné – výbor                                                                                   24 000,00 K
                - poradce, výcvyká                                                                16 000,00 K

Výdej celkem 130 600,00 K
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Finan ní zpráva za období od 1.1. 2004 do 31. 12. 2004 

Stav finan ních prost edk  k 1. 1. 2004                                                    114 461, 34 K
                                            B žný ú et                                                      111 632,54 K
                                            Pokladna                                                             2 828,80 K

P íjmy v K  za rok 2004 

lenské p ísp vky                                                                                        67 200,00 
Výstava, zkoušky                                                                                           1 000,00 
Úrok BÚ                                                                                                            620,99 
P ísp vek MKJ                                                                                            8 010,00 
Protest                                                                                                               500,00 
Prodej odznak                                                                                                7 860,00 
Sponzorský dar – odznaky                                                                              2 000,00 
Poplatky za št ata                                                                                         9 800,00 
Bonitace ps                                                                                                    6 000,00
Celkem p íjem                                                                                          102 990,99 K

Výdej v K  za rok 2004 

Poplatky pen žním ústav m                                                                        3 169,99 
Tiskoviny, poštovné                                                                                     9 976,00 
Výborová sch ze                                                                                          7 860,00 
Ro enky                                                                                                      15 264,22 
P ísp vek na cestovné - lenové výboru                                                     16 297,00
                                    - výcviká , poradce                                                  15 000,00 
                                    - rozhod í                                                                  6 328,00 
Platby MMJ                                                                                                   604,00 
Mezinárodní BZ Rakousko                                                                           9 309,00 
Odznaky                                                                                                      30 992,00
Celkem výdej                                                                                           111 432,21 K

Hospodá ský výsledek za rok 2004 iní                                                   -8441,22 K

Stav finan ních prost edk  k 31. 12. 2004                                               106 020,12 K
                                                 B žný ú et                                                 96 340,82 K
                                                 Pokladna                                                      9 679,30 K

 - 13 - 



SEZNAM LEN
eského klubu chovatel  alpského braký e jezev íkovitého

k  28. 2. 2005

. Jméno Adresa PS Zapl. do

1 Augustin Václav Oudole  117 582 24 2004

2 Babor Hubert Hartmanice 138 341 81 2004

3 Bandík Petr Dolní dvo išt  186 382 72 2005

4 Bár Martin Verní ovice 88, Velké Losiny 788 15 2004

5 Barto  P emysl Jungmannova 1400, Hradec Králové 2 500 02 2003

6 Bartoš Jaroslav, Ing Javornice164 517 11 2004

7 Barvik Petr Jind ichov 399 793 83 2003

8 Baštý  Vlastimil Záhvozdí 32, Volary 384 51 2003

9 Bedná  Petr Sojovice 154, Ml. Boleslav 294 75 2005

10 Bechyn  Ivo Doubice 139, Krásná Lípa 407 46 2003

11 Benetka Josef Ho ehlady 38, Sp. Po í í 335 61 2004

12 Bennek Rostislav Hyn ice 104, Bruntál 793 73 2005

13 Beránek Ji í Nový Jáchymov 91, Hudlice 267 03 2004

14 Ber ík František K t 311, Pitín 687 71 2003

15 Berka Vladislav Krkonošská 166, Jánské Lázn 542 25 2004

16 Bezd k Josef 5. Kv tna 1025, P eštice 334 01 2004

17 Bezd k Miroslav Buková 97 334 52 2004

18 Bílek Jaroslav Vlašimská 270, Divišov 257 26 2005

19 Bílek Karel, Ing. T ebízského 419, Písek 397 01 2004

20 Bílek Michal Kožlany 169 331 44 2005

21 Bláha Ji í K. Marxe 1676, Jirkov 431 11 2005

22 Blecha Roman, Ing. Besednice 58 382 81 2005

23 Blinka B etislav Dolní Be va 301 756 55 2005

24 Bor vka Vlastimil Vilantice 68, Dv r Králové 544 01 2004

25 Borýsek Pavel Nivnice 627 687 51 2004

26 Boublík Miroslav Van urova 25, Trmice, Ústí n. L. 400 04 2003

27 Božovský Petr Zahradní 455, Viký ovice 788 13 2004

28 Brát Ivo, Mgr. ížková 6, Liberec 1 460 01 2004

29 Braun Vladislav Dob í  106 330 05 2003

30 Brejcha František Hynaisova 654/77, Ústí n. L. 400 01 2004

31 B ezina Petr Odry, Lou ky 146 742 36 2005

32 Buch Zden k Polské Armáda 79, Úšt k 411 45 2004

33 Bukovský František U studánek 859, Prachatice 383 01 2004

34 Burian Libor I. Olbrachta 114, Jirkov 431 11 2004

35 Byrtus Jan, MUDr. Klosterring 15, VS - Villingen, SRN 780 50 2004

36 Cikryt Aleš Nový Malín 186 788 03 2004

37 erná V ra St. Dvo áka 722, Milevsko 399 01 2004
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38 erný Alois, Ing. Lesovna 1, Slapy n. Vltavou 252 08 2004

39 erný Milan St. Dvo áka 722, Milevsko 399 01 2004

40 erv Josef Stranný 19, Neveklov 257 56 2005

41 ervinka Ji í Smrdáky 28, Senica nad Myjavou 906 03 2005

42 ervinka Miroslav, Ing. Slovenská 464, Bu ovice 685 01 2005

43 ervinková Petra Slovenská 464, Bu ovice 685 01 2005

44 Dittmer Antonín Jižní 20, Odry 742 35 2005

45 Dobeš Libor St ítež n. Be vou 198 756 52 2003

46 Drobný Daniel Lesni 2019, Ho ice 508 01 2004

47 Dušek Vladimír Zahradní 227, Hanušovice 788 33 2005

48 Dziak Jan Všemina 11 763 15 2004

49 Faltys Lumír Hluboš 180, okr. P íbram 262 22 2004

50 Fatura Milan Rozvojová 15, eský T šín 737 01 2004

51 Fiala Libor Karla apka 800, Nýrsko 340 22 2004

52 Foldyna Robert Hrozová 12, Rusín, Slezské Rudoltice 793 97 2003

53 Fran e Miroslav Žloukovice 24, Nižbor 267 05 2004

54 Frk Jaroslav Zlešice 24, Volyn 387 01 2003

55 Gawrecki Jan Lesní Albrechtice 47 747 44 2004

56 Giertlová Alena, Ing. Ji ího z Pod brad 533, Borohrádek 517 24 2004

57 Glowniak Józef ml. Mlyniska 2, Przykona, PLR 627 31 2004

58 Glowniak Józef st. Mlyniska 2, Przykona, PLR 627 31 2004

59 Gössnitzer Antonín Náb ežní 164, Staré Sedlo 357 46 2004

60 Gratcl Ji í Valšovice 42, Sob chleby 753 54 2004

61 Gre o Anton ul. Slavkovská, Bu ovice 685 01 2004

62 Grulich Jaroslav Havlovice 273, Úpice 542 32 2004

63 Guštan Radek Jind ichov u Krnova 512 793 83 2004

64 Hanák Josef Hoštice - Heroltice 12 682 01 2004

65 Hanák Vladimír P ílepy 126, Holešov 769 01 2003

66 Hanzlík Libor, Ing. Prášily 104, Sušice 342 01 2005

67 Hanzlíková Petra Prášily 104, Sušice 342 01 2005

68 Havran Pavel Strakov 15, Litomyšl 570 01 2004

69 Havrlant František Purky ova 15, Opava 746 01 2004

70 Hendrych Jaroslav Okrouhlíkova 1242, Praha - Kyje 198 00 2004

71 Hlavá  Josef Babinská 448, Plasy 331 01 2005

72 Hlavá ek Josef Lukavec 17, Lovosice 410 02 2005

73 Hlavá ek Petr ernohorská 292, Jánské Lázn 542 25 2003

74 Hlavica Ji í, Ing. Byst i ka 309 756 24 2004

75 Hochman Václav Karlovice 65 793 23 2004

76 Hojovec Michal, MVDr Veverské Knínice 57, Ostrova ice 664 81 2004

77 Hon Vlastimil Zahradní 246, Potštát 753 62 2003

78 Ho ka Josef Rašovice 183, Bu ovice 685 01 2004
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79 Horák Zden k, MVDr. Alešova 966, Litvínov 436 01 2004

80 Horník Jaroslav Male  93 582 76 2003

81 Ho ejší Jaroslav K enovice 18, Bernartice 398 43 2003

82 Hošek Karel Roztoky - Karlov 55, K ivoklát 270 23 2004

83 Houdek Josef Paseky 57, Protivín 398 11 2004

84 Houdek Martin Novosedly 97, Žlutice 364 52 2005

85 Hovorka Ji í K ivoklát 222 270 23 2004

86 Hrachový Lumír Trojanovice - Lomná 200, Frenštát/Radhošt m 744 01 2004

87 Hrbá ek Ivan Kate inice 325, Ratibo 756 21 2004

88 Hrbek Jaroslav Dalskabát 1038, T ebo 379 01 2003

89 Hurdálek Petr ml. Po í ská 302, Velké Po í í 549 32 2004

90 Hurdálek Roman Brat í apk  275, Trutnov 541 01 2004

91 Hýbner Old ich Janovice 2, K ižany 463 53 2003

92 Chlupá ová Kv tuše Svobody 1022, T ebo 379 01 2004

93 Chudoba Ji í Jalubí 513 678 05 2004

94 Jandl Zden k Šumice 10, Hh. Hradišt 687 31 2005

95 Jangott Ji í Lukov u Zlína 763 17 2004

96 Jantoš Rudolf Hyn ice 238, M sto Albrechtice 793 95 2004

97 Jára Stanislav Vodárenská 10, Karlovy Vary 360 10 2004

98 Jarolím Zden k Suchá 14, Sušice 342 01 2005

99 Jech Vladimír Staré Buky 92 542 43 2003

100 Jemelka B etislav ml. Doubice 162, Krásná Lípa 407 46 2004

101 Jemelka B etislav st. Vilémovská 129, D. Pustevna 407 82 2004

102 Jirkovský Petr, Ing. Arnoštka 2, Vimperk 385 01 2005

103 Jirkovský Václav, Ing. D lnická 350, Trutnov 541 01 2005

104 Jon Josef istá u Horek 138 512 35 2004

105 Jumar Vlastimil Jungmannova 132, Uhlí ské Janovice 285 04 2003

106 Jura Ji í Zahradní 693, Nová Byst ice 378 33 2005

107 Juran Radim Balbínova 8, Opava 747 06 2003

108 Ka ur Lubomír Poho any 113, Žitenice 411 41 2003

109 Kadera Ji í, Ing. Ot šice 45, P eštice 334 01 2004

110 Kaftan Josef Mánesova 370, Trutnov 541 01 2004

111 Kalaš Bohumil Jind ichov 396 793 83 2004

112 Ka ok František, Ing. Lelkova 29, Krnov 794 01 2004

113 Kapusta Václav Radany 14, Vod any 389 01 2003

114 Kasparek Petr Krásná 226, Pražmo 739 04 2004

115 Kavan Ji í Slezské Rudoltice 84 793 97 2005

116 Kelnar Jan Potštát, Ková ov 753 62 2003

117 Kera ík Dušan Šaplava 28, Smidary 503 54 2003

118 Kleisner Jaroslav Vstiš 162, Dob any 334 41 2004

119 Klement Svatopluk Domašov 396, B lá pod Prad dem 790 85 2004
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120 Klika Miroslav V ry Pechové 1078, Kladno 7 273 09 2005

121 Klíma Stanislav Nebahovská 73, Prachatice 383 01 2003

122 Kliment Jaroslav Nezdarova 30, Liberec 24 460 08 2004

123 Kohout Vlastimil St. Old vky 1, Budišov n. B. 747 87 2003

124 Komárek Pavel Dobronice 1, Chýnov 391 55 2004

125 Komárek Petr Smrkov 4, Jistebnice 391 33 2005

126 Konšelová Dagmar K en vky 79, Ur ice 798 04 2004

127 Kortán Ji í Lipová 457, Klatovy 339 01 2004

128 Ko ínek Gustav D lnická 689, Vítkov 749 01 est. len

129 Kosour Václav Lesní 645, Nám š  n. Oslavou 675 71 2005

130 Košík Zden k Hlinky 1117, P edklášte í 666 02 2003

131 Kotala Bohumil Zahradní 460, Vítkov 749 01 2004

132 Ko átko Jan Újezdec 18, Lomnice nad Popelkou 512 51 2003

133 Kout Jind ich Smetanova 334, Skute 539 73 2005

134 Králík Jaroslav Rybník 51, Dolní Dvo išt 382 72 2003

135 Kratochvíl Václav Polní 283, St. M sto p. Sn žkou 788 32 2004

136 Krbec Milan Hn vkovice 17, Humpolec 396 01 2004

137 Kr anská Zora T ebenice 43, Slapy nad Vltavou 252 08 2005

138 Kr anský František T ebenice 43, Slapy nad Vltavou 252 08 2005

139 Krofta Václav Zahradní 731, Kralovice 331 41 2004

140 Krpálek Jan, Ing. Úsobí 127 582 54 2004

141 Kr ta Pavel T ímany 10, Hlohovice 338 27 2004

142 K enková Jaroslava Slune ná 1568/27, D ín 405 02 2004

143 K ižák Martin Boleradice 6 691 12 2004

144 Kubín Zden k Skalice 30, Litom ice 412 01 2005

145 Kuncová Ludmila 2004

146 Ku itková Dana Opálová 6, Brno 636 00 2005

147 Lach Marek Holubova 18, Olomouc, Sv. Kope ek 772 00 2004

148 Lener Antonín B šiny 3, Klatovy 339 01 2004

149 Lhoták Jaroslav Nová Víska 2, Ostrov 363 01 2004

150 Lidinský Miloslav Albrechtice n. Vltavou 35 398 16 2005

151 Liebich Viktor Pecka 205 507 82 2005

152 Limpauch Jind ich Nový Šaldorf 77, Znojmo 5 671 81 2004

153 Lisník Ji í eská Ves, Polská 260 790 81 2004

154 Liška Miroslav Hracholusky 4, Slabce 270 41 2004

155 Liška Roman Dolní 234, Štramberk 742 66 2004

156 Liška Zden k Br any 144, Litom ice 412 01 2004

157 Lorenc Štefan Dolné Pažitné 76/86, Tren ín  SR 911 06 2004

158 Luda ka Miroslav Italská 771, Prachatice 383 01 2004

159 Macek Zden k K. Sv tlé 2931/13, Teplice 415 01 2003

160 Má alík Bronislav Korytná 292 687 52 2005
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161 Machý ek Karel Pržno 88, Jabl nka 756 23 2004

162 Mare ek Milan, Ing. Mládeže 406, Chýnov 391 55 2004

163 Marková Ilona, Ing. Krapkova 360, Hradec Králové 500 09 2003

164 Marounek Aleš Pasteurova 193, Sviadnov 739 25 2004

165 Maršík Jaroslav J. Kytky 923, Milevsko 399 01 2005

166 Martínek František, Ing. Sedlice 1, echtice 257 65 2004

167 Martínková Lenka, MVDr. Raby ská 751/11, Praha 113 00 2005

168 Máslanka Tadeáš,MUDr Okružní 554, Klášterec n. O. 431 51 2005

169 Mašek Dušan Kl ek 69, Žatec 438 01 2004

170 Mat jka František, Ing. Lipka 11, Vimperk 385 01 2004

171 Mat jka Petr Velké Karlovice 215 756 06 2004

172 Matouch František Rudimov 110, Slavi ín 763 21 2004

173 Mat š Jaroslav Dolí N m í 307 687 62 2005

174 Mazanec Vladimír Ledhujská 88, Police n. Metují 549 54 2004

175 Mekyska Josef Nádražní 13, Mohelnice 789 85 2003

176 Miesbauer Karel Krasetín 56, K emže 382 03 2004

177 Michal ík Pavel Krhov 60 687 71 2004

178 Michalec Drahomír Pod Semencem550, Týn nad Vltavou 375 01 2005

179 Michl Václav Dob í  106 330 05 2003

180 Míka Zden k Husova 245, Sulejovice 411 11 2004

181 Moravec Ji í Lhota pod Rad em 27, Rokycany 373 01 2004

182 Moty ka Jaroslav Janá kova 1322, Rychnov n. Kn žnou 516 01 2003

183 Mrkous Ji í Prášíly 86, Sušice 342 01 2004

184 Mylek František m. Gorkého 70, Krnov 753 62 2006

185 Nakládal Miroslav D t ichov n. Be vou 93 793 03 2004

186 N mec Miroslav Na chmelnici 2170, Uherský Brod 688 01 2005

187 Nenadál Josef Mikulášovice 670 407 79 2004

188 Novák David eské Žleby 38, Stožec 384 44 2004

189 Novosad Petr, Ing. Stará Obora 301, Hluboká n. Vlt. 737 41 2003

190 Obr Jaroslav Staré Hamry 275, Staré Hamry 739 15 2004

191 Odstr il Lubomír, ml. Pohledy 38, Svitavy 568 02 2005

192 Oravcová Jana Mokrá 136, Horákov 664 04 2005

193 Oravec Branislav Mokrá 136, Horákov 664 04 2005

194 Pašek Ladislav Litom ická 241, Velké B ezno 403 23 2004

195 Pecivál Miloslav, Ing. Nové Syrovice 88, Nové Syrovice 675 41 2003

196 Pena Libor Rovná 5, Sušice 342 01 2005

197 Pena Václav Rovná 5, Sušice 342 01 2005

198 Peši ka Jaroslav Klu enice 123, Krásná Hora 262 56 2004

199 Pikl František Nádražní 614, Planá 348 15 2004

200 Pikous Ji í Vensov 54, Netvo ice 257 44 2004

201 Pilnaj Miloslav Valtí ov 58, Veké B ezno 403 23 2003
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202 Píša Josef Školní 163, Rybitví, Pardubice 20 533 54 2003

203 Pivo ka Vit zslav, Ing. CSc. Ma ovice 5, er any 257 22 2005

204 Plíšek František Mik lašovice 334 407 79 2003

205 Podešva Jan Spálov 13 742 37 2005

206 Polá ek Petr Korytná 205 687 52 2005

207 Polách Jan Nová Hrade ná 102 783 84 2004

208 Protiva Pavel, Ing. Klapálkova 3124/24, Praha 4 149 00 2004

209 P íkaský Radek Na Valtické 75, B eclav 691 41 2004

210 P da David B lohrad 2 263 01 2003

211 Pýcha Pavel Skryje u Rakovníka 120 270 42 2004

212 Pytelka František Gorkého 26, Vyškov 682 01 2004

213 Rakušan Tomáš Hradební 1655, Chot bo 583 01 2004

214 Rapouch Jan, Ing. Opavská 16, Janovice u Rýma ova 793 42 2004

215 Redlich Luboš Pod rybní kem 583, Blovice 336 01 2005

216 Rulf Miroslav Odolice 5, Most 434 01 2005

217 R t Marcel Prášily 141, Sušice 342 01 2005

218 R t Michal Železná Ruda 363 340 04 2005

219 Rybá  Jaroslav Pionýr  2438, Louny 440 01 2004

220 Ryneš Jan, Ing. Lestkov 220 349 54 2004

221 Sádecký Miloš Štichova 582, Praha 4 149 00 2004

222 Salva Alexandr Nyznerovská 266, Žulová 790 65 2005

223 Se a Josef Komenského 984, Ku im 664 34 2004

224 Sedlá ek Ji í Kolá ova 429, Švihov 340 12 2004

225 Segeš Marcel Bezru ova 2113, Chomutov 430 03 2004

226 Sekanina Jan D tkovice 18 683 24 2004

227 Schäffer Karel Krásnolipská 395/58 A, Rumburk 408 01 2005

228 Schmiedl Josef U Zahrádek 483, Slavi ín 763 21 2004

229 Skalický Lud k í ky v Orlických horách 236, Rokytnice v OH 517 61 2004

230 Slabik František Valašské P íkazy 59, Horní Lide 756 12 2004

231 Sládek Jaroslav Albrechtice n. Vltavou 181 398 11 2004

232 Slezák Ji í Vystrkov 12, Všelibice 463 48 2003

233 Smýkal Vlastimil Petr vka 66, okr. Zlín 763 01 2004

234 Soja Jaroslav Štítná Popov 39 763 33 2005

235 Solar Vladimír Husova 937/89, Vejprty 431 91 2005

236 Sommer Erich Javornice 258, Rychnov/Kn žnou 516 01 2004

237 Soukup Václav Louka 21, Písek 397 01 2003

238 Sovák Roman T šíkov 1, Šternberk 785 01 2004

239 Srostlík Karel Sta echovice 78, Kostelec na Hané 798 41 2004

240 Stan k Milan Sklenský vrch 366, Rotava 357 01 2004

241 Steinbergerová Jana Post ekov 87 345 35 2004

242 Stejskal Ladislav Žele  14 391 74 2005
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243 Stejskal Miroslav, Mgr Mitrovice 26, Moravi any 789 82 2004

244 Steklý Zden k Hálkova 425, M štec Králové 289 03 2004

245 Straka Petr Dolní Pleštice 101, Hostinné 543 75 2004

246 Stránský Ji í Na kope ku 21, Dolní Kalná 543 74 2004

247 Studeni ová Blanka Sološnica 524 (SR) 906 37 2005

248 Stýskal Ji í, Ing. Krásná 337, Pražmo 739 04 2004

249 Sv tlík Jan Mohelno 449 675 75 2005

250 Svoboda František Oleška 46, okr. Kolín 281 62 2003

251 Svoboda Ji í, Ing. Hamry n. S. 364, Ž ár n. Sázavou 591 01 2004

252 Svoboda Karel ml. Malá Morava 172, Hanušovice 788 33 2003

253 Šantroch Jaroslav, JUDr Voletiny 156, Trutnov 541 03 2004

254 Šašek Karel Janovice 38, Pelh imov 393 01 2004

255 Šeba Martin K e ovice 73, Nevelkov 257 56 2005

256 Šebek Jan Školská 283, Šev tín 373 63 2004

257 Šich Jaroslav Sípková 2792/6, Ústí nad Labem 400 11 2005

258 Šindelá  Václav Stona ov 155 588 33 2004

259 Školník Jaroslav Babí 110, Trutnov 4 541 02 2004

260 Šmíd Karel Družební 1277/17, Ostrov 363 01 2003

261 Šobr Jaroslav Bližejov 345 45 2005

262 Šot Pavel Šumice 230 687 31 2003

263 Šretr Zden k Malá Buková 5, K ivoklát 270 23 2004

264 Š astný Pavel Ustudánky 56, Benešov nad Plou nicí 407 22 2004

265 Š astný Zden k Hoš álková 493 756 22 2004

266 Š ava Aleš Vranovská Ves 115, Kravsko 671 51 2004

267 Štefanik Jan Sladská 815, Rožnov pod Radhošt m 756 61 2005

268 Šubík Josef Dolní Andršpach 7, Teplice nad Metují 549 57 2003

269 Šustek František Dr. Horáka 7, Uherský Brod 3 687 34 2003

270 Švec Zden k Mlýny 5, Choustník 391 18 2004

271 Švédová Eliška Rave  26, 382 41 2004

272 T thal Pavel Blatnice 576 696 71 2004

273 Thomas Jaroslav Ludvíkov 86, Vrbno pod Prad dem 793 26 2004

274 Tichota Václav Meziho í 10, Švihov 340 12 2004

275 Topi  Zde ek 2005

276 Topinka Václav Prášily 116, Sušice 342 01 2005

277 Toušek Vojt ch Kvilda 1 384 93 2003

278 Traxler Karel Podmolí 51, Znojmo 669 02 2003

279 Tr ka Antonín Spálov 290 742 37 2004

280 Trojan Pavel Pozde  142, Kladno 273 76 2005

281 T ma Ji í ml. Pyšná 35, Jirkov 431 11 2005

282 T ma Ji í st. Pyšná 35, Jirkov 431 11 2005

283 Ture ek Horní N m í 687 64 2005
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284 Uchytil David 2004

285 Uchytil Jaroslav Pitínská 955, Bojkovice 687 71 2004

286 Uchytil Josef Rudenice 151, Nezdenice 687 32 2004

287 Ungrád Ji í Liberk 63 517 12 2006

288 Urbánek Radim Nebovidy 157, Moravany 664 48 2004

289 Valenta František U Kapli ky 442/III, Litom ice 412 01 2004

290 Valeš Miroslav P ídolí 31, eský Krumlov 381 01 2004

291 Valvoda Stanislav Petrovice 72, Sušice 342 01 2004

292 Kubíková Jana Jind ichovice pod Smrkem 332 463 66 2004

293 Van ura Petr Dukelská 899, Podbo any 441 01 2003

294 Van ek Josef Neplackov 100, D. Bukovsko 373 65 2004

295 Van k Zden k V sad  1505, Vlašim 258 01 2004

296 Ve erka Miroslav Na vyhlídce 25, Šternberk 785 01 2004

297 Vejslík Martin,DiS. Vaclavská 55/3, Jind ich v Hradec 377 01 2004

298 Vejvoda Milan K ižíkova 533, Trutnov 541 01 2004

299 Vejvoda Milan ul. Villaniho 633, Sušíce 342 01 2004

300 Veselák Miloslav Milínov 3, Hlav ovice 341 42 2004

301 Veselý Miroslav Stružnice 40, Jezvé 471 08 2004

302 Veselý Zden k Netvo ice 8 257 44 2004

303 Víšek Vladislav Hájovna 691, M štec Králové 289 03 2004

304 Vl ek Michal Obránc  míru 843, Jirkov 431 11 2005

305 Vl ek Václav, Ing. Mikulášovice 1063 407 79 2004

306 Vojt ch Old ich, Ing. Prášily 76, Sušice 342 01 2004

307 Vokurka Ji í Husova 91, Slaný 274 01 2003

308 Volek Lubomír Hájecká 147, Unhoš 273 51 2005

309 Vondrka Jaroslav Mé any 36, Lite 267 27 2004

310 Vrba František Mašovice 33, Znojmo 669 02 2004

311 Vrba Zden k Rybova 166, St. Rožmitál 262 42 2004

312 Vrublanský Petr, MUDr. Dlouhé 60, Olomouc 772 00 2005

313 Vudka Lud k Nový Dv r 189, K epice 691 65 2004

314 Vysoudil Milan Hrabová 89, Šumperk 789 01 2005

315 Weiner Pavel Fu íkova 35, Rýma ov 795 01 2004

316 Zahradní ek Ivo B ezinova 1073, Moravské Bud jovice 676 00 2004

317 Záplata Old ich Mi etice 135 539 55 2005

318 Zav el Ji í Tyra 73, T inec 739 61 2003

319 Zemánek Rudolf, Ing. Pozda ská 16, Brno 616 00 2005

320 Zradi ka Ji í V b ízkách 379/3, Teplice 415 01 2003

321 Žid Pavel Olešnice 66 517 36 2004

322 Žižka Jan Hoš álkovy 103 793 81 2004

323 Žvá ek Radek, JUDr. Vít. Nováka 20, Prost jov 6 798 11 2004
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Zpráva výcviká e klubu 
Vážení kolegové, tená i!

Rok 2004 byl pro nás, co se týká po ádání jak klubových dn , tak zkoušek, celkem 
úsp šný. Každý z nás m l možnost, bez v tších vzdáleností, se zú astnit jak zkoušek BZH, 
tak i zkoušek pot ebných k chovnosti – ZH. erná zv  je dnes tak po etná, že nám naši
sv enci mohli ukázat, co jsme do nich vložili. N kdy se to nepovedlo, n kdy naopak nad 
míru. To nám, ale další doba ukáže, jak nám naši sv enci budou pracovat. 

V minulém roce se nám poda ilo za adit do ekatel  na funkci rozhod ího z výkonu
v tší po et adept . A to je velmi dob e. Te  už m žeme íci, že jako každoro n  budeme
po ádat dosti silný po et klubových dn  a klubových zkoušek. P estože seznam zkoušek je 
uveden v asopise Myslivost .2 a jelikož jsou zde chyby, uvádím jej tedy znovu v etn  místa
konání a kontaktní osoby. 

BZH:
27.8.2005  okr. Trutnov   Viktor Liebich
27.8.2005 okr. Prachatice ing. Libor Hanzlík
3.9.2005 okr. D ín   B etislav Jemelka
11.9.2005 okr. Uherské Hradišt Zden k Jandl 
17.9.2005  okr. Písek   Miloslav Lidinský
24.9.2005 nomina ní zkoušky ing. Rudolf Zemánek
       o pohár p edsedy klubu 
ZH:
22. – 23.10.2005 okr. Vsetín B etislav Blinka 
12. – 13.11.2005 okr. Rakovník Martin Šeba 
19. – 20.11.2005 okr. Uherské Hradišt Zden k Jandl 
26. – 27.11.2005 okr. Prachatice ing. Libor Hanzlík
26. – 27.11.2005 okr. Bruntál Ji í Kavan 
3. – 4.12.2005 okr. D ín   B etislav Jemelka

Vrcholná kynologická akce – mezinárodní zkoušky - se konají po 5-ti letech op t
v eské republice. Na tuto sout ž se psi p ipravují dle mezinárodního zkušebního ádu
uvedeného v d ív jších vydáních ro enky. Nominace vzejde z ú asti na celostátních
zkouškách, po ádaných ing. Zemánkem 24.9.2005. Mezinárodní zkoušky se konají 
v Rychnov  nad Kn žnou, a to druhou sobotu v m síci íjnu a myslím si, že naši psi 
p edvedou kvalitní práci a d stojn  obstojí. M li bychom se zde sejít v hojném po tu a naše 
zástupce co nejvíce podpo it.

Další významnou událostí jsou zkoušky honi  po ádané slovenským klubem ABJ 
druhou ned li v m síci prosinci. Tyto zkoušky se budou st ídav  po ádat na Slovensku a u 
nás. Vždy se bude zkoušet dle zkušebního ádu pro danou zemi, tzn. letos to bude dle 
zkušebního ádu Slovenska. Jedná se zde „O pohár ing. Gustava Ko ínka“, jakožto 
pr kopníka našeho plemene ABJ nejen v echách, ale i na Slovensku, kde p sobil
dlouhodob , ješt  v SSR, jako poradce chovu. 

Dále mi dovolte ješt  jednu závažnou poznámku týkající se výcviku našich ps . Když 
se podívám na praxi tohoto plemene, dle oblasti, kde vykonávají svou práci, a na ur itý
požadavek, st ídající se s hon ním nebo dosledem hlavn erné a vysoké zv e. V minulosti
jsem se snažil o to, abychom jako klub po ádali pro leny, kte í byli noví, informa ní klubové 
a výcvikové dny. P icházeli zde noví lenové, kte í s plemenem ABJ nem li žádné zkušenosti 
a nev d li jak jej vést, a o významu, co se týká spole enského setkání už ani nemluvím. Když 
nám p išlo na takový den 50 lidí a všichni byli nalad ni na stejnou vlnu, je to vynikající 
zážitek. A tento zájem o klubové dny by se také projevil i na zkouškách na úrovni 
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p edvedených jedinc .. Mnoho našich len , i t ch, co už n jakého psa p edvedli, si myslí, že 
ud lat šest nebo sedm stopních drah, a  už kapaných nebo šlapaných, sta í na to, aby takto 
nachystaný pes u zkoušek obstál u této disciplíny na známku 4. Pak ale sami v dci zpytují 
sv domí. Nebo nevychození psi, kte í nejdou „od nohy“, opak t ch, kte í se oby ejn  vrací až 
na sklonku dne, nebo dokonce až druhý den. Toto vše nejsou chyby ps , ale z 95 % chyby 
v dc  samotných. Dokud je pes mladý, je pot ebné, aby se tyto nešvary vychytaly a v as
odstranily. Není p eci nic krásn jšího než perfektn  dohledaný kus a zvonící hlas braky p i
spole ných loveckých akcích, a  už zkouškách nebo nahá kách.
 Co íci záv rem. Skon ilo volební období výboru. N co se nám za tu dlouhou dobu 
nepoda ilo ud lat tak, jak bychom si p áli. Jedna v c je ale nesporná a to si budeme muset
uv domit všichni. Plemeno alpského braký e jezev íkovitého je za azeno dle FCI mezi
barvá e. Je výborné, že máme, co se týká chovnosti, zkoušky honi , kde se zkouší hlavn
orientace, hlasitost na teplé stop  a to zd raz uji, že ne jen na vid nou, hon ní aj.. Jelikož je
to plemeno nízkonohé, tak nám to vyhovuje. Ale p ece i disciplíny jsou totožné s prací na 
dosledu a ta práv  bývala dosti opomíjená. Plemeno, které v nároku na svoji práci polevuje a 
chceme po n m ím dál mén  práce, je odsouzeno k zániku. To si p eci naši sv enci
nezaslouží.

Do budoucna, krom  kritérií, které jsou pro honi e, nás zde eká ješt  velký kus 
práce.V poslední dob  se za ínají na klubových dnech objevovat i oznamova i a sporadicky i 
hlási i a to je velmi d ležité podchytit. I na mezinárodním poli pouhý vodi  toho moc
neukáže, ale i naše ve ejnost si žádá tyto typy ps , jelikož nesta í p ib hnou ke kusu a jen 
s ním zacloumat. Až nás, rozhod ích z výkonu,  op t v letošním roce p ibude, budeme nuceni 
i n které pohledy na práci tohoto plemene p ehodnotit. La ka je vysoko nastavena, její úrove
budeme držet, a potom je výsledek zájmu o št ata a hotové psy zna ný. Myslím si, že 350 
rozeslaných pozvánek na oblastní sch ze a další noví lenové, je už dostate n  po etná
základna. Tak pro  se této práci nev novat tak, jak si zaslouží. Já osobn  bych si p edstavoval
„vypíchnout“ a ztížit ješt  práci na dosledu vzhledem k tomu, že jsme od roku 1991 za azeni
mezi barvá e. Braký  má na to, aby tuto práci a požadavky beze zbytku splnil. 

 Záv rem mi dovolte, abych Vám pop ál hodn  nejen zdraví, spokojenosti v dnešním
usp chaném život , ale i toho kynologického št stí a úsp chu s naší alpskou brakou 
jezev íkovitou.

To vše Vám p eje
        Ing. Miroslav ervinka

          Výcviká
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CHOVNÍ JEDINCI 

PSI

JMÉNO/ LP

1996

Patt Trumf 
2279

Robin
z Vikštejna
2284

Argo od Drmelek
2312

Ax z Filipovic 
2365

1997

 Ago 
2428

DIVIA AR
Rex Czech
Mok any
2436

Uran z Vikštejna
2440

VÝST./ZK.

Výb./I.c

Výb./II.c

Výb./I.c

Výb./I.c

Vyb./I.c

Vyb./I.c

Vyb./I.c

    RODI E

Tym z Ma ovic
Leidy Trumf 

Jašek z Vikštejna 
Bessy od Široké
      Skály 

Cid z Ma ovic
Astra   z
Ceblovické louky 

Nor z Wainberka 
Kity z Vikštejna 

Falko
Astra Petelinska

Tym z Ma ovic
Cilka Trumf

 Dar Kan í ráj 
Orava
z Vikštejna

MAJITEL

P. Kr ta
T ímany

P. Kašpárek 
Krásná
605 223 311 

J. Vokurka 
Slaný
602 324 193 

R. Juran
Opava

Ing. Pivo ka
Ma ovice
723 007 690 

J. Kaftan 
Trutnov

J. Jank
Králíky

B./V.

  j. ./37

j. ./38

j. ./38

j. ./38

./37

j. ./37

.p./39
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JMÉNO/ LP

1997

Don z Vínského 
b ehu
2463

Wars Conduktus 
2477

 DIVIA AR
Jon z Hakamilu 
2479

Bert Majerka 
2404

1998

Hero z Poruby 
2583

1999

Jang z Ma ovic
2607

Ben Lov í vrch 
2618

Dar z Vikštejna 
2696

Don Vícom lský
dv r
2715

Dux Bílý den 

Robby z Tumru 
2719

B./V.

j. ./38

.p./38

.p./37

j. ./38

j. ./36

j. ./36

j. ./38

j. ./40

j. ./37

j. ./37

j. ./39

VÝST./ZK.

V.D./I.c

Vyb./I.c

Vyb./I.c

Vyb./I.c

V.D../I.c

Vyb./I.c

Výb./I.c.

V.D./I.c

Výb./I.c.

Výb./1.c.

Výb./I.c.

    RODI E

Nor z Weinberka 
Asta z Vínského
b ehu

Dar Kan í ráj 
 Baja-Tara 

Ge o z Hakamilu
Darka z Ku ovky

Cid z Bohdalecké
skály
Cora z Básumu

 Dar Kan í ráj
 Faty z Poruby 

 Cid Z Ma ovic
 Ava 

Cid z Ma ovic
Elza Kan í ráj 

Cer
Tora Vikštejna

Ago
Dyna
z Cebl.louky 

Ago
Adéla od 
Drmalek

Ago
Meggy z Tumru 

MAJITEL

T. Rakušan
Chot bo
607 529 578 

Ing. Válek 
Dolní Be va
605 223 116 

K. Šmíd 
Ostrov

M. K ížák
Boleradice
777 567 480 

I. Hrbá ek
Ratibo
606 118 100 

Vl. Víšek
M stec
Králové
607 122 584 

K.Miesbauer
Krasetín
380 741 234 

J. Grulich 
Havlovice
602 351 647 

K. Mackerle 
Konice
603 445 605 

Ing.Novosad
Stará Obora 

B. Jemelka 
D.Poustevna
732 572 925 
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JMÉNO/ LP

2000
DIVIA AR
Amor z Horních 
Hamr
2863

Cero Sv tlá výška 
2820

DIVIA AR
Vuk z Liš ích
h bet
2843

Geron
z Vínského 
b ehu
2847

Togo Sfora 
Venatora
3011

2001

Jimmy z Údolí 
Rožnova
2945

Pront z Ma ovic

2002

Arko ze
Skalického
mlýna
3120

Ago ze
Skalického
mlýna
3119

Dingo vom 
Muhlschlag
3144

B./V.

j. ./40

j. ./36

j. ./38

j. ./38

.p./39

.p./40

j. ./37

j. ./37

j. ./38

j. ./38

j. ./38

VÝST./ZK.

VD/II.c.

V.D./I.c.
V.

V.D./I.c.

V.D./I.c.

Výb./II.c.
Výb.

VD/II.c.

Výb./I.c

V/II.c.

V/II.c.

V.D./II.c.

V/II.c.

    RODI E

Cer
Uška z Vikštejna

Rex Czech
Mok any
Cina

Argo od Drmelek
Katka z Liš ích
h bet

Cer
Asta z Vínského
b ehu

Dar Kan í ráj 
Urania Conductus

Ax z Filipovic 
Fanta Kan í ráj 

Argo od Rotovny 
Ava

Ben Lov í Vrch 
Beny Majerka 

Ben Lov í vrch 
Beny Majerka 

Orka aus der
Finsterau
Elisa vom 
Linderhof

Karon z Hakamilu

MAJITEL

Lesní
družstvo
Obcí
P ibyslav

Ing.Vojt ch
Prášily
723 706 968 

St.Valvoda
Petrovice

J. Kavan 
Sl. Rudoltice 
606 774 704 

P. Mat jka
Horní Be va
605 223 454 

Blinka
B etislav
Dolní Be va

Jana
Oravcová
Mokrá 136 
728 948 702 

L R
Litvínov
Vl ek
Michal

Kubín Zden.
Skalice 30 

V.Liebich
Pecka
604 296 031 

Kera ík
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Pepin
z Hakamilu
3024

2003

Kazan z Údolí 
Rožnova
3185

Egon zpod 
Štramberské
tr by

.p./37

j. ./42

V/I.c.

VD/II.c.

Ajka Sv tlá výška 

Ton spod 
Odrošoviny
Ida z Údolí 
Rožnova

Cer
Arka zpod
Štramberské tr by

Dušan
Šaplava

Vysoudil M. 
Hrabová 89 
724 616 440 

Ing.Fatura
Milan

eský T šín

FENY

JMÉNO/ LP

1997

Meggi z Tumru
2384

DIVIA AR
Merry z Tumru 
2385

Beny Majerka 
2406

Bety Majerka
2408

Tora z Vikštejna 
2411

Uška z Vikštejna
2445

Jika z Hakamilu
2481

Warta
Conduktus
2604

B./V.

j. ./35

j. ./35

j. ./36

j. ./37

.p./36

j. ./36

j. ./34

.p./36

VÝST./ZK.
BONIT.

Vyb./I.c

V.D./I.c

Vyb./II.c

V.D./II.c

Vyb./II.c

Vyb./I.c

V.D./II.c

Vyb./II.c

   RODI E

Cid z Ma ovic
Dita od Tepence 

Cid z Ma ovic
Dita od Tepence 

Cid Bohdalecké
skály
Cora z Básumu

Cid z Bohdalecké
skály
Cora z Básumu

Ota z Vikštejna 
Besy od Široké 
Skály

Dar Kan í ráj 
Orava
z Vikštejna

Ge o z Hakamilu
Darka z Ku ovky

Dar Kan í ráj 
Baja-Tara

MAJITEL

P. Zeithaml
Lišany

J. Stránský 
Dolní Kalná
438 448 113 

Zd. Kubín 
Litom ice
601 243 311 

J. Ungrád 
Liberk
737 505 058 

Ing. Ko ínek
Vítkov
556 300 365 

ing. Svoboda 
Hamry n. Sáz
603 281 254 

V. Liebich 
Pecka
777 736 347 

J. Jon
istá u Horek

605 235 193 
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1998

Lady Kan í ráj 
2532

Ajka Sv tlá
výška
2540

Ambra Sv tlá
výška
2542

Ajda od Herbízu 
2571

Hyta z Údolí 
Rožnova
2598

Asta spod 
Štramberské
tr by
2537

Arka spod 
Štramberské
tr by
2538

j. ./35

j. ./35

j. ./35

j. ./37

j. ./38

j. ./35

j. ./37

Vyb./I.c

Vyb./II.c

V.D./II.c

Vyb./II.c
 Výb. 

Vyb./I.c

Vyb./II.c

Vyb./I.c

Cer
Cinda Kan í ráj 

Brit z Povodí Úpy
Cina

Brit z Povodí Úpy
Cina

Cer
Aida z Vranické
h rky

Cer
Fanta Kan í ráj 

Dar Kan í ráj 
Alma Hrozovský 
potok

Dar Kan í ráj 
Alma Hrozovský 
potok

P. B ezina
Odry
736 688 858 
J. Jon 

istá u Horek
605 235 193 

Ing.
Jirkovský
Trutnov

Zd.Macek
Teplice
605 252 925 

J. Rybá
Louny

Vl. Dušek
Hanušovice
602 709 654 

R. Liška 
Štramberk
602 534 139 
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JMÉNO/ LP

1999

Chora z Poruby 
2624

Erika od Boukalu 
2628

Dita Bílý den 
2651

Bella Sv tlá
výška
2666

Cina Majerka 
2669

Mony Kan í ráj 
2685

Dáša z Vikštejna
2701

Cina z Vikštejna
2707

Cira z Vikštejna
2709

Brita od Herbízu
2738

Biny od Herbízu 
2740

Cinda z Údražské
aleje

Brita Sv tlá
výška
2664

Arka od Kálenky 
2742

B./V.

j. ./37

.p./37

j. ./35

j. ./38

j. ./36

j. ./37

j. ./36

j. ./38

j. ./38

j. ./38

j. ./37

j. ./35

j. ./36

j. ./37

VÝST./ZK.

Výb./II.c

Výb./II.c

V.D../II.c

Výb./II.c

Výb./II.c

Výb./I.c

Výb./II.c

V.D./I.c

Výb./II.c

V.D./I.c

V.D./II.c

Výb./I.c

Výb./II.c

Výb./II.c

 RODI E

Cer
Faty z Poruby 

Dar Kan í ráj 
Gita z Brcké 
obory
Ago
Adéla od 
Drmelek

Brit Povodí Úpy 
Cina

Cer
Cora z Básumu

Cer
Cinda Kan í ráj 

Cer
Tora z Vikštejna 

Cer
Besy od Široké 
skály
Cer
Besy od Široké 
skály
Cer
Ajda z Vranické
H rky
Cer
Ajda z Vranické
H rky
Cid z Ma ovic
Karin z Liš ích
b eh
Brit Povodí Úpy 
Cina

Ben Povodí Úpy 
Merry z Tumru 

MAJITEL

Zd. Jandl 
Šumice
776 068 003 
M. erný
Milevsko
602 467 961 
V. Solar 
Vejprty
605 224 498 
Bílek
Divišov
602 460 143 

Ing. Blecha 
Besednice
602 463 696 
R. Benek
Hyn ice
606 743 428 
J. Gawrecky
Lesní
Albrechtice
723 515 931 
J. Rapouch 
Janovice

Erich
Sommer
Javorníce
737 740 086 
M. N mec
Uh. Brod 

JUDr. Žvá ek
Prost jov
605 177 750 
J. Houdek 
Paseky
724 090 214 
P. Hlavá ek
Jánské Lázn

Vl. Jech 
St.Buky
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Endy od Boukalu
2631

.p./37 Výb./I.c
Dar Kan í ráj 
Gita z Brcké 
obory

Fr. Plíšek 
Mikulášovice

JMÉNO/ LP

2000

Gera z Vínského
b ehu
2849

Ida s Údolí 
Rožnova
2871

Judy Trumf Rex 
2809

Drahma
Conductus
2915

Bonka od Soví 
hory
2894

Borka od 
Kálenky
2828

2001

Asta z Wainberka
2965

Dora z Údražské
aleje
2982

Dina Majerka 
2962

Lesi Trumf Rex 
2952

Loty z Ma ovic
2954

B./V.

j. ./35

.p./35

j. ./37

.p./37

j. ./34

j. ./34

j. ./36

j. ./36

j. ./37

j. ./36

j. ./34

VÝST./ZK.

Výb./I.c

Výb./I.c

V/II.c.

V.D./II.c

V.D./II.c

V.D./II.c

Výb./I.c

V/I.c.

V/II.c.

V/II.c.

V.D./I.c

 RODI E

Cer
Asta z Vínského
b ehu

Robin
z Vikštejna
Fanta Kan í ráj 

Argo od Drmelek
Lejdy Trumf 

Dar Kan í ráj 
Ulala Conductus 

Rex Czech
Mok any
Ambra Sv.výška 

Karon
z Hakamilu
Merry z Tumru 

Cer
Asta zpod
Štramberské
Tr by
Cid z Ma ovic
Bessy z Údražské
aleje

Migo vom 
Werschitzkopf
Cina Majerka 
Argo od Drmelek
Míša Trumf 

MAJITEL

B. Oravec 
Mokrá 136 
602 648 280 

B. Blinka
Dolní Be va
602 734 752 

Moravec Ji í
Lhota pod 
Rad em 27 
L. Dobeš 
St ítež n. B. 

Vl. Baštý
Volary
737 226 523 

J. Stránský
Dolní Kalná

Ing. Lisnik 
eská Ves 

605 223 379 

Pradá  Leoš 
Male  108 

Míka Zden k
Sulejovice 242

Van ura Petr 
Podbo any
881

Ing. Hanzlík
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Lila z Ma ovic
2955

Ida z Vikštejna
2907

Ira z Vikštejna
2906

2002

Asta z Bohotovce 
3053

Cira spod 
Štramberské
tr by
3067

DIVIA AR
Viky z Ma ovic
3062

j. ./34

.p./37

.p./38

j. ./34,5

j. ./36

j. ./39

V.D./II.c

Výb./I.c
Výb. 374 b. 

V/II.c.

VD/I.c.

Výb./I.c

V/II.c.

Migo vom 
Werschitzkopf
Cilka z Ma ovic

Migo vom 
Werschitzkopf
Cilka z Ma ovic
Wars Conductus 
Tora z Vikštejna 

Wars Conductus 
Tora z Vikštejna 

Don z Vínského 
b ehu
Bety Majerka

Cer
Alma Hrozovský 
potok

Aron Majerka 
Ava

Prášily
602 454 691 

Ing. Pivo ka
Ma ovice

K.
Chlupá ová
T ebo

Ing.Ko ínek
G
Vítkov 689 

Blinka
B etisl.
Dolní Be va
602764752

J. Kavan 
Sl.Rudoltice
606 774 704 

Mgr.Stejskal
Miroslav
Mitrovice 26

Komentá  : 
 K datu 30.3.2005 je evidováno 31 chovných ps  a 47 chovných fen. 
Chovní psi :  vy azeno 4, z toho t i v d sledku v ku a jeden chovný pes uhynul. 
Chovné feny  : vy azeno  3, z toho dv  feny v kem a jedna fena uhynula. 

V roce 2004 se narodilo ( dle plemenné knihy ) z vrh  171 št at,  z toho 88 pejsk  a 83 
fenek.
Import št at: dva pejsci a jedna fenka.
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KLUBOVÁ VÝSTAVA 15.5.2004 KONOPIŠT

Psi

T ída mladých

JMÉNO/ LP RODI E O/M ZN.          POPIS
Kazan z Údolí 
Rožnova
3185

Eron Majerka 
3177

Eny Majerka 
3176

Edy Majerka 
3178

Ton spod Odrošoviny
Ida z Údolí Rožnova 

Orkan a.d.Finsterau 
Cina Majerka 

Orkan a.d.Finsterau 
Cina Majerka 

Orkan a.d.Finsterau 
Cina Majerka 

Výb.

Dobrá

Výb.1
CAJC

Výb.

Typický p edstavitel plemene ,barvy 
erné s pálením ,bez vad. 

Pes nižšího vzr stu s vadný zaúhlením
p edních b h  ,sv tlé oko. 

Pes barvy jelení erve , správného 
 rámce  ,požadovaného zaúhlení 
kon etin . 

Pes silné kostry,správná mechanika
pohybu ,h bet  rovný a pevný. 

Mezit ída

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Ago ze Skalického 
mlýna
 3119 
Egon spod 
Štramberské trúby 
3154

Ben Lov í vrch 
Beny Majerka 

Cer
Arka spod 
Štramberské trúby 

Výb.
CAC

V.D.

Ušlechtilý pes správného rámce,typické
hlavy ,výborné osrst ní.

Pes na horní hranici standardu /výška 
42/ pevné kostry ,ušlechtilé hlavy 
,rovného h betu.

T ída otev ená

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Cif od Soví hory 
3018

Clyff z Malej Lehoty 
3276

Jimmy z Údolí
Rožnova
2945

John Trumf Rex 
2805

Ago
Ambra Sv tlá výška 

Baron z Režbarku 
Ajda z Malej Lehoty 

Ax z Filipovic
Fanta Kan í ráj 

Argo od Drmelek
Lejdy Trumf 

V.D.

V.D.

Výb.
CAC

V.D.

Jedinec barvy jelení erve
,prostorného hrudníku ,otev eného
postoje zadních kon etin.
Pes správného rámce,kratší slecha 
,rovný h bet, nepravidelný skus. 

Pes barvy erné s pálením ,tmavého
oka ,korektního zaúhlení kon etin
,správné mechaniky pohybu. 
Pes drobn jší kostry ,požadovaného 
rámce,ušlechtilé hlavy . 
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T ída pracovní 

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Arko ze Skalického 
mlýna
3120
Cid z T ebí ské
2768

Ben Lov í vrch 
Beny Majerka 

Ago
Majka Trumf

Výb.
1.
CAC

Výb.

Typický p edstavitel plemene.
Klubový vít z.

Ušlechtilý pes ,správného 
rámce,pevného

H betu ,požadované mechaniky pohybu 
.

Feny

T ída mladých

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Bára z Tmavé strouhy
3169

Borka ze Sta ku
3228

Eny Majerka 
3180

Aron Majerka 
Cinda z Údražské 
aleje

Argo od Drmelek
Cira z Vikštejna

Orkan a.d.Finsterau 
Cina Majerka 

V.D.

Dob.

Výb.
CAJC
BOB

Fena leh ího typu ,sv tlejší oko . 

Fena kvadratické rámce ,na horní 
hranici standardu /výška 42/ ,sv tlé
oko.

Ušlechtilá fena požadovaného rámce
,typický p edstavitel plemene . 

Mezit ída

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Ida z Valašské poruby
3131

Ago
Cory od Birása 

V.D. Fena drobn jší kostry . 

T ída otev ená

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Dora Sv tlá výška 
2975

Faty od Boukalu 
3082

Zisa z Liš ích h bet
3117

Jang z Ma ovic
Cina

Ajax z Vínského 
b ehu
Erika od Boukalu 

Cero sv tlá výška 
Katka z Liš ích
h bet

V.D.

Výb.
CAC

V.D.

Fena leh í kostry ,kvadratického rámce.

 Typická ušlechtilá fena ,barva erná
s pálením .
Klubový vít z.
Fena leh ího typu ,rovného h betu
,standardního rámce.

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Vadéla z Ma ovic
3060

Aron Majerka 
Ava

Výb.
CAC

Typická, ušlechtilá  ,robustní 
fena,požadovaného rámce standardního 
osrst ní.
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SPECIÁLNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA BZOVÁ 18.9.2004 

Psi

T ída mladých

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Salo ze 
Sedlo ovských kopc
3260
Akim od Zlaté 
vyhlídky
3246

Satan z Hakamilu

Cid ze Zápov di
3278

Nero Kan í ráj 
Jika z Hakamilu

Dar z Vikštejna 
Brita Sv tlá výška 

Bodo vom
Kitzerbrindel
Warta Conductus 

Jacky spod ertovho
kopca
Chora z Poruby 

Dob.

V.D.

V.D.

Dob.

Pes nižšího vzr stu ,uvoln ný postoj 
p edních kon etin.

Jedinec na dolní hranici standartu ,bez 
zjevných vad exteriéru. 

Pes vyššího rámce ,leh í hlavy 
,správné mechaniky pohybu. 

Pes silné kostry ,uvoln ného postoje 
p edních kon etin.

T ída otev ená

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Edgar zpod 
Štramberské trúby 
3153

Pepin z Hakamilu
3024

Pinos z Hakamilu
3027

Archi z Kan ích hor 
3124

Iron z Valašské 
poruby

Cer
Arka zpod 
Štramberské trúby 

Karon z Hakamilu
Ajka Sv tlá výška 

Karon z Hakamilu
Ajka Sv tlá výška 

Don Vícom lský dv r
Dáša z Vikštejna 

Dob.

Výb.
RCAC

Výb.
CAC

V.D.

Dob.

Pes požadovaného rámce ,pevného 
h betu ,nekorektního zaúhlení zadních 
kon etin.

Ušlechtilý pes standardního rámce
,správné mechaniky pohybu. 

Typická p edstavitel plemene.
Vít z speciální výstavy 

Pes dalšího rámce ,bez zjevných vad. 

Ušlechtilý pes ,požadovaného rámce
,otev ený postoj zadních kon etin.
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Feny

T ída mladých

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS
Arka od Rakovce 
3202

Reny Kan í ráj 
3218

Fany Sv tlá výška 
3233

Gimi od Boukalu 

Ton spod Odrošoviny 
Drahma Conductus 

Jacky spod ertovho
kopca
Lady Kan í ráj 
Jang z Ma ovic
Cina

V.D.

V.D.

V.D

Výb.
CAJC

Ušlechtilá fena ,pevného h betu
,strm jšího zaúhlení zadních kon etin.

Fena leh ího typu ,uvoln ného postoje 
p edních kon etin.

Fena nižšího vzr stu ,otev ený postoj 
zadních b h .

Ušlechtilá fena ,bez vad. 

T ída otev ená

JMÉNO / LP RODI E O/M ZN. POPIS

Eny Majerka 
3180

Rendy Kan í ráj
3216

Roxy Kan í ráj 
3217

Luky
a.d.Thomasmühle
1766

Ira z Valašské poruby 

Rony ze Zápov di

Erika spod 
Štramberské trúby 

Orkan a.d.Finsterau 
Cina Majerka 

Jacky spod ertovho
kopca
Lady Kan í ráj 
Jacky spod ertovho
kopca
Lady Kan í ráj 
Frecher a.d.Leiten
Dina vom Heisterbach

Výb.
CAC
BOB
Výb

V.D.

Výb.

V.D.

V.D.

V.D.

Ušlechtilá fena ,typický p edstavitel
plemene

Fena požadovaného rámce ,ušlechtilé 
hlavy ,bez zjevných vad.. 

Leh ího typu ,správné mechaniky
pohybu.

Fena leh ího typ ,bez zjevných vad. 

Fena správného rámce ,otev ený postoj 
zadních kon etin . 

Fena silné kostry ,strmá zá .

Fena požadovaného rámce ,bez 
zjevných vad. 
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BONITACE 2004 

JMÉNO/ LP RODI E Zn./
B.

POZNÁMKA MAJITEL

Ago ze Skalického 
mlýna
3119
Cid z T ebí ské
2768

Gera z Hakamilu
3143

Dora Sv tlá výška 
2975

Eny Majerka 
3180

Cit od Soví hory 
3018

Rendy Kan í ráj
3216

Gimi od Boukalu 
3283

Zisa z Liš ích h bet
3117

Arka od Rakovce 
3202

Satan z Hakamilu
3027

Pinos z Hakamilu

Rony ze Záblatských 
lesov
3398

Roxy ze Záblatských 
lesov
3217

Ben Lov í vrch 
Beny Majerka 

Ago

Karon z Hakamilu
Warta Conductus 

Jang z Ma ovic
Cina

Orkan a.d.Finsterau 
Cina Majerka 

Ago
Ambra Sv tlá výška 

Jacky spod ertovho
kopca
Lady Kan í ráj 
Ton spod 
Odrošoviny
Erika od Boukalu 
Cero Sv tlá výška 
Katka z Liš ích
h bet .
Ton spod 
Odrošoviny

Karon z Hakamilu
Ajka Sv tlá výška 

Karon z Hakamilu
Ajka Sv tlá výška 

Ivan Nižná Vola 
Leska ze 
Záblatských lesov 

Ivan Nižná Vola 
Leska ze 
Záblatských lesov 

Výb.

V.D.

V.D.

V.D.

Výb.

V.D.

V.D.

Výb.

V.D.

V.D.

Dob.

Výb.

V.D.

V.D.

Voln jší spodní
ví ko.

Zaúhlení p edních
kon etin.

Barva známka 2. 

Typický
p edstavitel
plemene.
P ední kon etiny.

Zá  známka 2. 

Neohrani ené
pálení.

Lehká konstituce. 

Robustní fena. 

Výška 41 cm. 

Zá  známky 2. 

Leh í typ. 

Zd.Kubín

Zd.Šretr

Pavel Žid 

Jar.Van ura

Ing.Blecha

M.Pilnaj

Petr B ezina

Fr.Matouch

Ing.Mat jka

MVDr.Hojovec

P.Tethal

MUDr.Vrublovs
ký
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Termíny klubových dn  2005 
30.4. oblast .9 Doubice sraz v 9 hodin Jemelka
7.5. oblast .2 Prášily sraz v 9 hodin Ing. Hanzlík 
8.5. oblast .1 chata K ižatky sraz v 9 hodin Lidinský
21.5. oblast .7 Bzová sraz v 9 hodin Jandl
28.5. oblast .10 Pozo ice sraz v 9 hodin Zemánek
4.6. oblast .5 Liberk – Hláska sraz v 9 hodin Ungrád
11.6. oblast .8 Slezské Rudoltice sraz v 9 hodin Kavan
12.6. oblast .11 Hoš álková u obory sraz 8 hodin Š astný
18.6. oblast .6 T ebenice,Slapská p ehrada v 9 h. Šeba
18.6. oblast .4 místo up esní tel. pan Liebich Liebich
25.6. oblast .3 p ehrada Jirkov v 9 hodin Vl ek
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Redak ní rada 

Vážení p átelé, lenové klubu ABJ! 

Dovolte mi v krátkosti zhodnotit práci redak ní rady nejen za lo ský rok, ale i v rámci
uplynulého funk ního období výboru klubu ABJ. 
 V lo ském roce jsme se mohli pr b žn  setkávat na všech klubových akcích, tedy 
nejen na klubových dnech, ale i bonitacích, výstavách a zkouškách. Myslím si, že práce v bec
celého výboru za uplynulých pár let je zjevn  vid t hlavn  na po tu po ádaných setkání. 
Po ádají se pravideln  nejen alespo  dv  výstavy ro n , ale z hlediska exteriéru je možno své 
psy p edvést i p i bonitacích. Vý et všech po ádaných zkoušek je zde zbyte né uvád t. Jejich
hodnocení uvádí ve svých zprávách nejen výcviká , ale hodnotí je i vedoucí oblastí, kte í mají
na po ádání takovýchto akcí hlavní zásluhu. Za zmínku jist  stojí lo ské mezinárodní zkoušky 
ABJ, které se tentokrát konaly v Rakousku a kde se již adu let pravideln  setkáváme „O
pohár hrab te Kolowrata“. Stalo se to již tradicí a na zkušebním ádu pro tento druh zkoušek 
zástupci všech po ádaných zemí usilovn  pracovali a pracují vlastn  dodnes. 
 V oblasti informa ní se nám poda ilo vcelku dob e navázat kontakty s n kterými
asopisy, kde jsme prezentovali naše plemeno a snažili se zviditelnit innost našeho klubu 

v o ích myslivecké ve ejnosti. K této oblasti samoz ejm  pat í taky z ízení webových stránek 
klubu.

Jak jste již zaregistrovali, v letošním roce prob hly volby nového výboru. Došlo 
k ur itým zm nám ve složení, ale to jist  nic nem ní na funk nosti a na tom, že se budeme
snažit innost klubu rozvíjet dál. 
 V redak ní rad  také došlo k ur itým zm nám. P edevším jsme se rozší ili o další 
leny, a doufám, že nám ješt  pár „pomocník “ p ibude, což ur it  p isp je k lepší

informovanosti a ke spokojenosti všech. Cílem naší innosti je nejen aktualizace webových 
stránek, což všichni ocení, ale také pravidelné p ispívání do všech mysliveckých asopis ,
vydávání pravidelných periodik a fotodokumentace.
 Záv rem bych Vás cht la pozvat na velmi d ležité akce. Letos se mezinárodní
zkoušky ABJ „O pohár hrab te Kolowrata“ budou op t konat v eské republice a to druhou 
ned li v íjnu v Rychnov  nad Kn žnou. A další takovou d ležitou akcí budou zkoušky 
honi  „O pohár ing. Gustava Ko ínka“ konané letos poprvé ve spolupráci se slovenským 
klubem druhou ned li v prosinci v Tren ín .

Doufám tedy, že se budeme setkávat co nej ast ji a samoz ejm  se budeme t šit i na
Vaše p ísp vky. Vaše p ipomínky i p ísp vky uvítám na e-mailové adrese 
Cervinkova.Jana@seznam.cz nebo na e-mailových adresách, které naleznete na webových 
stránkách klubu. 

Za celou redak ní radu Vám tedy p eji nejen hodn  osobního št stí, zdraví a
spokojenosti, ale také hodn  úsp ch  se svými milá ky.

       za redak ní radu 
Jana Oravcová
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Výro ní zpráva kulturního referenta – 2005 
Jen velmi špatn  se nachází prostor p i tak ka permanentním nedostatku finan ních

prost edk   pro to, co nesouvisí p ímo s chovem nebo výcvikem loveckých ps . Nicmén  je
innost klubu založena p edevším na kontaktu lidí, a to ím dál tím více ne vždy stejné 

národnosti, setkávajících se p i nejr zn jších klubových aktivitách. Proto by jsme m li n kdy
p ibrzdit  ten nezastavitelný setrva ník konzumního života, p i kterém lov k n kdy velmi
lehce p ehlídne nejen své p átele, ale i své nejbližší a t šit se ze setkání lidí stejných zájm .
V této oblasti vidím velké rezervy u kterých nejsem jist, jsou li ešitelné, p edevším pro to, že 
cca 60 až 70 % lenské základny je soust ed no v hornatých oblastech pohrani í celé naší
vlasti a vzdálenosti mezi nimi jsou n kdy zna né. Z tohoto d vodu se budeme snažit spole n
s vedoucími oblastí plánovat p ípadné akce tak, aby byla ú ast dostupná pro v tšinu len .

Úkoly pro rok období od r. 2005

1./ zorganizovat kulturn  spole enské setkání len  klubu a jejich
nejbližších, a to v podve er oblastní výstavy ps  konané
v zámeckém parku v Buchlovicích (Uherské Hradišt )

                                    2./ dokon it kompletní evidenci len  klubu dle data narození ve
     spolupráci s pokladní klubu Petrou Hanzlíkovou a vedoucích oblastí, 

                             a vypracovat blahop ání k významnému životnímu jubileu. 

                                    3./ vymezit v rozpo tu klubu prostor pro náklady na korespondenci
                                        (blahop ání k významnému životnímu výro í)

                                    4./ aktivn  spolupracovat s redak ní radou p i  tvorb  klubové ro enky,
                                        p i tvorb  a aktualizaci webových stránek klubu.

5./ spolupracovat dle pot eby s jednotlivými vedoucími oblastí p i
    organizaci klubových akcí. Vypracovat spole n  s nimi dlouhodobý
    horizont klubových akcí (zkoušky, výstavy, brokové st elby,
    spole enské akce) 

6./ spolupracovat  p i organizaci mezinárodních akcí

7./ nezapomínat p i tom všem na naše psy!

Má alík Bronislav 
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Zpráva kontrolní a  revizní komise za rok 2004 

Revizní komise pracovala v roce 2004 v následném složení : 

 P edseda :      Roman Liška 
len        :       ing. Roman Blecha 
len        :     Milan Vysoudil 

 Na ja e roku 2004 byla ustanovena oblast íslo 11. a vedoucím oblasti byl jmenován
pan B etislav Blinka, který do té doby zastával funkci lena kontrolní a revizní komise. Po 
jmenování vedoucím oblasti navrhnul výboru náhradu za svou osobu v revizní komisi pana 
Milana Vysoudila, který byl výborem zvolen. 

 Kontrolní a revizní komise dne 15.5.2004 u p íležitosti  sdružené výstavy chovatel
klub  v Konopišti provedla kontrolu doklad  a finan ních prost edk  klubu, z d vodu p edání
funkce ekonoma. Pan B ezina Petr p edal veškerou agendu ing.Pet e Hanzlíkové, která bude 
v následujícím období zastávat tuto funkci. lenové KRK provedli namátkovou kontrolu 
v dc  p ihlášených ps  na klubové výstav , zda mají p ítomní lenové zaplaceny lenské
p ísp vky na daný rok. 

Další akcí, na které byli p ítomni lenové KRK se uskute nila dne 18.9.2004 
v Krhové, kde prob hly BZH a klubová výstava. KRK ve složení ing. Blecha Roman a Milan 
Vysoudil provedli kontrolu zaplacení lenských p ísp vk . Na míst  bylo zjišt no, že n kte í
v dci jsou p ihlášení na klubovou akci, mají zaplacené startovné jako lenové a p itom nemají
zaplaceny lenské p ísp vky a v jednom p ípad  v dce nebyl ani lenem klubu. Nedostatky 
byly odstran ny na míst  ve spolupráci s ekonomkou klubu. Pr b h a organizaci jak klubové 
výstavy, tak barvá ských zkoušek honi  hodnotí KRK kladn  a touto cestou chce pod kovat
p edevším panu Jandlovi, vedoucímu oblasti a všem, kte í se na organizaci celého dne 
podíleli.

Ve dnech  23. a 24.10.2004 prob hly KZH v Rožnov  pod Radhošt m. I na této akci
byli p ítomni lenové KRK, kte í provedli kontrolu. Kladn  hodnotíme vysokou úrove
t chto zkoušek, které byly po organiza ní stránce velice dob e zvládnuty a pod kování pat í
vedoucímu oblasti .11. panu Blinkovi a po adatel m z mysliveckého sdružení Kamenárka.

KRK ve složení – ing. Blecha Roman provedla kontrolu výcvikového dne a to v oblasti  u 
ing. Hanzlíka. Byla zde provedena kontrola fin. hospoda ení této oblasti - doklady jsou 
podchyceny v . sponzorských dar  a výdaj  a to v knize, která je p ehledn
vedena.Výcvikový den byl dob e organizován. Dobrý terén, nálada i po así. ,,Jediné co se dá
vytknout, byly kyselé špeká ky, které v teplém po así vozil ing. Hanzlík 24 hodin v aut . To 
ale operativn  vy ešil a byla pohoda.“ 
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Kontrola vrh , kterou provedl len KRK ing. Roman Blecha. 

1) p. BÍLEK – BELLA Sv tlá Výška 
2) ing. PIVO KA – LILA z Ma ovic
3) p. BLINKA – IDA  z Údolí Rožnova 
4) p. JANDL – CHORA z Poruby 

Dle mého názoru byly vrhy 1 – 3 velice p kné a vyrovnané. Ustájení ve všech ty ech
p ípadech – bez závad. Feny v perfektní kondici v etn  št at.

Stojí za zmínku 11 ponechaných št at p. Jandlem. Tento chov jsem vid l v dob , kdy 
m la št ata kolem osmi týdn . Vzhledem k tomuto v ku a b žnému standartu byla št ata
malá, jinak vyrovnaná. Veliké množství ponechaných št at kritizovalo n kolik len , ani já
s tímto po tem št at nesouhlasím. Za  KRK navrhuji, aby v obecné rovin  bylo množství
ponechávaných št at fen  prodiskutováno -  p ípadn  omezeno.

POZN: Št at m od feny BELLA Sv tlá Výška byl prop j en název – dodatek za jménem
,, z Ma ovic “.

Z poznatk  vzešlých na jednotlivých akcí klubu, p ipomínek a podm t len  -  revizní
komise navrhuje výboru klubu :

Po adatel m klubových akcí p i p evzetí p ihlášek provést kontrolu 
zaplacení p ísp vk , nebo tuto skute nost konzultovat s ekonomem klubu. 
U akcí, na kterých bude zapot ebí vynaložení klubových finan ních
prost edk  na uhrazení výdaj  spojených s po ádáním akce, je po adatel
povinen doložit ekonomu klubu vyú tování akce v etn  jednotlivých p íjm
a výdaj . U ostatních akcí je nakládání s finan ními prost edky (sponzorské
dary) v c vedoucího po ádané akce.
V ro ence neuvád t cenu poplatk  na daný rok. Uvést pouze ceny 
doporu ené, nebo rozp tí cen. ( ZH jsou uvedeny za 600,-K , které 
neodpovídají  náro nosti t chto zkoušek). 
Vystavovat krycí listy a na nich uvedené jedince pouze t m chovatel m,
kte í mají uhrazeny veškeré pohledávky v i klubu z uplynulých let a 
zaplacen lenský p ísp vek na daný rok. Kontrolu provede poradce klubu ve 
spolupráci s ekonomem. U krycích list  uvést kontakt (tel. íslo na majitele
chovných ps ).
Více zpr hlednit a konkretizovat položky na paragonech, na jejichž základ
budou vypláceny   peníze z pokladny (doklady typu „ kancelá ské pot eby“
nebudou propláceny).
Ukládá výcviká i klubu – v as a odpov dn ji zajiš ovat výb r ps  na 
mezinárodní zkoušky 
Vypracovat systém kontroly všech vrh  – poradce chovu. 
Výstavy ned lat sou asn  se zkouškami a snažit se výstavy po ádat spole n
s krajskými nebo okresními, kde m žeme zviditelnit naše plemeno v i
široké myslivecké ve ejnosti.
KRK navrhuje, aby v obecné rovin  bylo množství ponechávaných št at
fen  prodiskutováno, p ípadn  omezeno.
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          Zpráva o innosti v oblasti . 1 – jižní echy

Dne 24.7.2004 se uskute nil oblastní výcvikový den, kterého se zú astnilo 6 ps ,
jejichž stá í bylo mezi 1 – 2 roky, nejstarší fence 2,5 roku. 

 Zahájení prob hlo na chat  K ižatky v užívání Les  m sta Písku. První disciplínou 
byla zkouška ochoty k práci na ernou zv , kterou absolvovali pod pozorným dohledem 
výcviká e ing. ervinky všichni pejsci. I p es svoji nezkušenost (nebo práv  pro ni) v tšina
pejsk  velmi dob e na divo áka hlásila. Poté se celá skupina p esunula na stopní dráhy, které 
byly pobarveny vep ovou krví nebo našlapány spárky z divo áka. V dci m li možnost výb ru
podle toho na jaký druh zkoušek psa p ipravují. Pejsci pracovali na stopních drahách úm rn
svému v ku a praxi. 

 Po ukon ení prací na stopních drahách se nad Píseckými horami p ehnala vich ice
doprovázená vydatným dešt m, takže se všichni zú astn ní rychle p esunuli do útulného 
prost edí Marceliny hosp dky v Údraži, kde pokra ovaly diskuse o zkušebních ádech a 
jiných záležitostech týkajících se výcviku a chovu braký  jezev íkovitých.

Výcvikové dny mají v naší oblasti mezi majiteli ABJ dobrý zvuk hlavn  díky 
p ítomnosti zkušeného výcviká e, o emž sv d í i skute nost, že se t chto dn  rádi všichni 
zú ast ují a také to, že b hem celého dne panuje klidná a p átelská atmosféra. Nezbývá tedy
jenom si p át, aby se t chto klubových akcí zú ast ovalo stále více hlavn  za ínajících v dc .

Další klubovou akcí byly KBZH po ádané v honitb  Les  m sta Písku 13.11.2004. 
Výsledky a ocen ní jednotlivých ps  budou uvedeny ve zpráv  výcviká e. Jako zajímavost
uvádím poznatek, že psi, kte í absolvovali výcvikový den, prošli vícemén  bez problém  na 
rozdíl od ps , kte í se tohoto nácviku nezú astnili.

        Miloslav Lidinský
vedoucí oblasti
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Zpráva o innosti v oblasti .2  Šumava - eský les, rok 
2004

     Klubový den se uskute nil 30.5. a zú astnilo se 7 pejsk . Byla vyzkoušena práce na um le
založených šlapaných a pobarvených stopách, které byly umíst ny v režijní honitb  L R LS 
Ž.Ruda na „Šmauzích“. Práce byly i u n kterých mladých ps  p ekvapiv  na velmi dobré 
úrovni , o chybách, p ípadn  nedostatcích , se diskutovalo nejen na míst  samém, ale i v
hostinci v Hlav ovicích, kde prob hl ob d a následné informativní a diskusní posezení. Ješt
je nutno podotknouti, že spárky i barva použité pro natažení stop byly z erné zv e.
Klubového dne se zú astnil i výcviká  klubu Ing. Mirek ervinka, který tak jako vždy, 
ochotn  radil, diskutoval , pobízel a informoval p ítomné. Informace z výborové sch ze
p ednesl vedoucí oblasti L.Hanzlík a seznámil leny s plánovanými kynologickými akcemi
klubu pro rok 2004. Po ob d  byla vyzkoušena práce ps  k ochot  na ernou zv  se 
st ídavými úsp chy i když v poslední dob  tato disciplina není již takovou no ní m rou, jako 
v dob  nedávno minulé. Klubový den by m l plnit funkci p ípravnou, cvi ební, ale i funkci
spole enskou a tak doufám, že i do budoucna se budeme v naší oblasti takto scházet a 
diskutovat hlavn  o v cech „psích“, ale nejen o nich.
     28.8. se uskute nily v honitb  L R LS Ž.Ruda barvá ské zkoušky honi . Zú astnilo se 
nakonec 10 pejsk  a to pouze jeden nebyl z naší oblasti. Zkoušky dokon ilo 9 pejsk , 2 v 
1.cen , 4 ve 2.cen  a 3 ve 3.cen , jeden nedokon il. Úrove  byla dobrá a jak se pozd ji
zjistilo v porovnání s prací ps  na dalších BZH, dokonce výborná. Vít zem zkoušek se stal 
pan Zden k Jarolím s fenou Bárou.
Podrobn jšímu hodnocení všech klubových zkoušek se v nuje zpráva výcviká e klubu. Na 
základ  výsledk  zkoušek byli nominováni p vodn  2 psi resp. pes a fena z naší oblasti na 
mezinárodní barvá ské zkoušky do Rakouska. Pozd ji, bohužel i organiza ním šelestem 
zp sobenou situací, se t chto zkoušek zú astnil jeden pes Baron s v dcem Michalem R tem a 
umístili se v konkurenci 9 ps  ze 6 stát  na dobrém 4.míst (další eský pes byl 3.). 
     Z chovatelské innosti je nutno zmínit stále nedostate nou chovnou základnu, zejména, co 
se týká fen ( nadále chovná pouze jedna fena), situace u ps  je p ízniv jší 2 chovní jedinci, 
pes Cero absolvuje každoro n  minimáln  1-2 krytí, pes Vuk z Liš ích h bet  zatím v chovu 
využíván není.I když hlavním aspektem lovecky vedeného a využívaného psa je samoz ejm
práce, tzn. jeho pracovní schopnosti, v chovu je však  d ležitým ukazatelem i exteriér jedince 
a po této stránce se nám bohužel neda í. Doufám, že se situace postupem asu zlepší nejen z 
„vlastních zdroj “, ale t eba i „importem“ nad jných jedinc .

Vedoucí oblasti Libor Hanzlík

Klubový den 7.5. 2005 v Prášilech 
BZH 27.8. 2005 Lipka okr. Prachatice  ( Ing.Mat jka)
ZH 26.-27.11. VLS H.Planá, K iš anov ( p.Baštý )
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Zpráva o innosti oblasti .3 za rok 2004 

Vzhledem k tomu ,  že v naší oblasti v daném roce bylo málo mladých ps , výcvikový 
den se nekonal. lenové, kte í m li zájem se mohli zú astnit výcvikového dne v oblasti .9
Doubice. Doposud se v naší oblasti nekonaly ani žádné zkoušky. Co se výcviku tý e, provádí 
ho každý len individuáln . Jinak jsme  se za naší oblast zú astnili r zných výstav od 
Konopišt  p es Litom ice, Brno , eské Bud jovice a Bratislavu. V tomto roce nás postihla 
nemilá skute nost a došlo k úhynu jedné feny a jednoho psa, ale na druhou stranu jsme
odchovali t i vrhy št at. V sou asné dob  máme v oblasti dva chovné psy a ty i chovné 
feny. lenská základna ítá 15 len . Nadále spolupracujeme s oblastí .9 kde je vedoucím
pan Jemelka.

T ma Ji í vedoucí oblasti .3
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     Zpráva o innosti za rok 2004 – oblast .4 „Krkonoše“ 

V naší oblasti jsme v letošním roce organizovali spole enské i výkonnostní akce, které 
p ispívají k reprezentaci našeho plemene mezi eskou, ale i zahrani ní mysliveckou
ve ejností. P ivítali jsme hosty ze zahrani í, kte í a  už jako noví majitelé št at, nebo jako 
hosté zkoušek z výkonu mají velký zájem o práci a chov naší tzv. „ eské braky“. 

8.5.2004 se konala spole enská akce na Pecce, kde prob hla neoficiální výstava
chovných jedinc , výcvikový den, ale i setkání p átel chovatel  ABJ. Tato akce z mého
hlediska p ináší poznatky jak zkušeným chovatel m, kte í poznají nové chovné jedince a 
výsledky ze svého chovatelského snažení, ale i za áte ník m, kte í zde mohou získávat cenné 
zkušenosti o chovu a výcviku ABJ. 

11. – 12.12.2004 se uskute nily první honi ské zkoušky KCHABJ v honitbách MS 
Trutnov a MS Havlovice. Zú astnilo se jich 10 ps , z toho 1 štýrský braký . První den 
zkoušek probíhal v honitb  MS Trutnov, kde p i nahá ce m li všichni psi možnost prokázat 
zkoušené disciplíny. P íprava nahá ky byla na vysoké úrovni (zazv ení), takže každý jedinec 
m l možnost pracovat na ernou zv . V le ích bylo podle odhadu 60 kus erné zv e,
st eleno bylo pouze 12 kus erné a 2 lišky. Po nahá ce následovala „ohrádka“, která byla 
op t výborn  p ipravená. I když podmínky pro psy z mého hlediska byly optimální, do ruhého 
dne postoupili jen 4 psi. Druhý den probíhal v MS Havlovice, kde probíhaly stopy a technické
disciplíny. Zkoušky dokon ili 3 psi, všichni ve III. cen . Zvít zil pes Ciba Šímova dolina ( 
štýrský honi ) sv enec pana Vápeníka, na druhém míst  pes Pinos z Hakamilu pana 
Hurdálka a na t etím míst  pes Azor z Bohotovce pana Ungráda. Touto cestou bych cht l
pod kovat rozhod ím za spravedlivé posuzování a panu Grulichovi za ob tavou p ípravu
druhého dne zkoušek. 
 V pr b hu roku jsme se zú ast ovali mnoha loveckých akcí a zkoušek se svými
jedinci, kte í nám p inášeli jak radosti, tak i starosti. Jako každoro n  se lenové naší oblasti 
zú astnili Mezinárodních zkoušek honi  v Polsku, kde se nám tento rok nepoda ilo usp t
v mezinárodní konkurenci. 
 Za átkem roku 2005 nás ekají volby do výboru klubu a proto bych cht l pop át hodn
úsp ch  novým kandidát m, ale také pod kovat t m stávajícím za dosavadní práci. 
 Záv rem bych cht l pop át všem majitel m i p átel m ABJ hodn  zdraví a mnoho
krásných zážitk  v roce 2005 s naším plemenem a  na výstavách, nebo zkouškách z výkonu. 

Kynologii zdar ! 

Viktor Liebich 
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Zpráva o innosti v oblasti .6 za rok 2004 

Dne 15.5.2004 se konala Sdružená výstava chovatelských klub  na Konopišti. 

Dne 19.6.2004 se m l uskute nit výcvikový den, jelikož v ro ence tato akce nebyla otišt na a 
p ihlásil se pouze jeden pes, akce se nekonala. 

Dne 11.9.2004 se m ly konat klubové barvá ské zkoušky v MS Neveklov v okrese Benešov. 
Za naši oblast je nám líto, ale na zkoušky se p ihlásil pouze jeden pes a dva t sn  p ed
zkouškami a z t chto d vod  byly zkoušky zrušeny. Je proto t eba si uv domit, že uzáv rka
p ihlášek je jeden m síc p ed jejich konáním.

Plán akcí na rok 2005

Dne 22.1.2005 v restauraci na Radnici v Neveklov  prob hla
volební sch ze a volby do nového výboru KCHABJ. Na této
sch zi se sešlo 9 len  z naší oblasti a 1 len z oblasti .7.

Dne 15.5.2005 prob hne Sdružená výstava chovatelských klub  na Konopišti. 
Uzáv rka p ihlášek je do 18.4.2005 na adrese: 
 Helena Dvo áková

V soudce 62 
257 51  Byst ice

nebo na webových stránkách klubu. 

P ihlášky je možné také zasílat elektronickou poštou na adresu: 
Redakce.kbo@centrum.cz

Dne 18.6.2005 prob hne výcvikový den v T ebenicích (Slapská p ehrada), okres Praha – 
západ. Budu se snažit p islíbit ú ast našeho výcviká e klubu pana ing. ervinky. Zájemci se
mohou p ihlásit 14 dní p edem na tel.: 603 973474 (Šeba Martin). Ob erstvení je zajišt no.
Po skon ení této akce zvu všechny na posezení v trempské hosp dce „U Tater “ s krásným
výhledem na Svatojánské proudy. 

Dne 12. – 13.2005 prob hnou klubové zkoušky honi  v okrese Rakovník. 

Na záv r pár slov. 
I v této oblasti se za íná rozši ovat plemeno ABJ díky jejím schopnostem a vlastnostem p i
práci na ernou a jinou spárkatou zv .

Kynologii a myslivosti zdar a mnoho úsp ch  v chovu p eje

         Martin Šeba
         vedoucí oblasti 
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Zpráva o innosti v oblasti . 8 za rok 2004 

V minulém roce se v oblasti konal klubový den 26.6.2004 v honitb  MS Slezské
Rudoltice. Na této akci si v dci se svými sv enci vyzkoušeli ochotu k práci na ernou zv ,
práci na pobarvené stop  a všechny poslušnostní disciplíny. V záv ru výcvikového dne se 
konalo p átelské posezení, kde vedoucí oblasti podával rady k výcviku jejich ps  a informace
o d ní v KCHABJ.
     Druhou, a to hlavní akcí oblasti . 8, byly KZH ve dnech 27.-28.11.2004,
op t v MS Slezské Rudoltice. Na tyto zkoušky bylo p ihlášeno 12 ABJ. Úsp šn  dokon ilo 10 
ps . V  I. cen  1 pes, ve II. cen  5 ps , ve III. cen  4 psi. ty em  ps m byl ud len titul
„divia iar“. Na prvním míst  se umístila fena Cera zpod Štramberské trúby s celkovým
po tem 179 bod . Vedl jí M. Hrachový, který p evzal putovní pohár ing. Gustava Ko ínka.
     V roce 2005 prob hne klubový den dne 11.6.. Zájemci se mohou p ihlásit u  J. Kavana, tel:
554 656 063 nebo 606 774 704.
    Dále bude oblast . 8 po ádat KZH ve dnech 26.-27.11.2005.P ihlášky a požadavky na 
nocleh zasílejte na adresu: Ji í Kavan, Slezské Rudoltice 84,     793 99 Osoblaha. 

                                                                                              Ji í Kavan vedoucí oblasti . 8
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Zpráva o innosti oblasti .9 za rok 2004 
Minulého roku 2004 se v oblasti .9 uskute nili tyto akce:

1. V Národním parku eské švýcarsko se dne 1.5.2004 konal první výcvikový den, 
kterého se zú astnilo 9 braký  a dva jezev íci. Ú astníci p edevším vyzkoušeli tyto 
disciplíny:

Ochota k práci na ernou
Práci na pobarvené a šlapané stop
Odložení
Vod ní na emeni
Chování po výst elu

2. Po dohod  s leny naší oblasti a zam stnanci NP byl 21.8.2004 druhý výcvikový den, 
který byl p ípravou na BZH. 

3. 11.9.2004 se též v honitb  národního parku uskute nili BZH. T chto zkoušek se
zú astnilo 6 braký . V první cen  vykonal zkoušku jeden pes, ve druhé dva psi, ve 
t etí cen  rovn ž dva psi a jeden neusp l. Akce se vyda ila a po ukon ení akce bylo
vše zdárn  zhodnoceno v penzionu Hubertus v Doubici. 

4. Naše poslední akce byla 4. – 5.12.2004 v honitb  Vrbovna a Valdek, kde se 
uskute nili zkoušky honi . Tyto zkoušky byly s mezinárodní ú astí, zú astnili se 
zástupci n meckého a polského klubu braký . Psi p edvád li vysokou pracovní 
úrove , díky dobrému zazv ení honiteb.
Psi obstáli takto: 1.cena – 2 psi 

    2.cena – 5 ps
    3.cena – 2 psi
    1 pes odstoupil

 Záv rem bych cht l pod kovat p edevším firm  Schäfer&Sýkora, Uniles, a.s., 
zam stnanc m Národního parku eské Švýcarsko a SLŠ Šluknov za pomoc p i
organizování všech akcí a za sponzorské dary. 

        Vedoucí oblasti .9
Jemelka B etislav
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Zpráva o innosti v oblasti . 10 v roce 2004 

V lo ském roce se v oblasti . 10 uskute nila jedna akce a to výcvikový den dne 
19.6.2004 v honitb  „Pozo ice les“. Akce se zú astnilo 11 mladých ps . Cvi ila se práce na
nepobarvených stopách. Na této disciplin  byly výsledky velmi rozdílné, což odpovídalo 
nestejné kvalit  p ípravy ps  ke zkouškám a rovn ž zkušeností jejích v dc .
Ochota k práci na ernou zv  byla ov ována u lena klubu p. K ižáka v Boleradicích. I 
v této disciplín  byly dosaženy velmi rozdílné výsledky. Výkony jednotlivých ps  byly nakonec 
zhodnoceny p i spole ném posezení ú astník  výcviká em klubu panem Ing. ervinkou a 
jednotlivým v dc m byl doporu en další postup p i výcviku ps  a to event. i v dalších
disciplinách.
Za KCHABJ d kuji tímto nájemci honitby panu Pytelovi za zap j ení honitby.

Plán na rok 2005 
Dne 28.5. se uskute ní výcvikový den v Pozo icích u Brna. Sraz v 9 hod. 
Dále se dne 24.9. bude konat v honitb  MS Veverské Knínice celostátní sout ž ABJ v rozsahu 
barvá ských zkoušek honi  o pohár p edsedy KCHABJ, a to dle mezinárodního
zkušebního ádu. Jedná se o nominaci na mezinárodní sout ž, která se uskute ní v íjnu 2005 
v R.
Pozn. - v plánu kynologických akcí OMS MMJ na rok 2005 uvedených
v asopisu Myslivost 2005/2 je u akcí KCHABJ v termínu 24.9. Brno chyba – místo ZH 
pat í BZH - viz výše. 

       Ing. Zemánek Rudolf
        vedoucí oblasti . 10 
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Výro ní zpráva oblasti . 11 -  Beskydy 

V lo ském roce prob hly na naší oblasti dv  klubové akce. 

Dne 6.6.04 se uskute nil výcvikový den. 
Za nep íznivého deštivého po así se sjelo na mysliveckou chatu Les eské republiky 
v Rožnov  pod Radhošt m 6 v dc  a 8 mladých ps .
Za átek neprob hl nijak slavn . Do p ipravené ob rky se dovezlo sele divo áka. P i jeho 
vypušt ní jsme se nesta ili divit. Sele po vypušt ní z klece prob hlo nap í  ob rkou, odrazilo 
se, pov silo se na plot, zabralo a p evrátilo se p es plot na druhou stranu a vesele pokra ovalo
v úprku lesem. 
Všichni s otev enými ústy a úžasem jen kroutili hlavou, jak podomácku odchované sele je 
schopno p esko it 2m plot, když doma bylo chováno za 1,2 m vysokým plotem.
Po úsp šném úniku selete do volné p írody p išel jeden v dce na nápad se slovy „ pustíme
psy, ty jej zadrží, vždy  je domácí“, což  jsme ihned po po áte ní ned v e provedli. 
Bylo vypušt no všech 8 ps . Postupem asu se jednotliví psi vraceli až na dva, a to v dce,
který tenhle nápad vymyslel.
Po 2 hodinách, kdy zmín ní psi ješt  nebyli zp t, jsme se zbývajícími 6 šli pokra ovat ve 
výcvikovém dnu. 
Po prozkoušení zbývajících disciplín se pokra ovalo v p íjemn  vytopené chat  v družné
diskusi.
Zbývající dva psi se našli až po dvou dnech v sousední vesnici. 

Dne 23-24.102004 Klubové zkoušky honi .
Klubové zkoušky prob hly v Rožnov  p.R. v MS Kamenárka. Zkoušek se zú astnil plný
po et ps  tj. 12. 
První den p i spole né nahá ce se mohli všichni psi projevit v le i, kde bylo dostatek zv e.
Byli sloveni 3 divo áci.
Po ukon ení nahá ky ješt  byly vyzkoušeny další disciplíny, p i emž pro druhý den zbyla jen 
ochota k práci na ernou a pobarvené stopy. 
Sobotní ve er ú astníci strávili p i cimbálové muzice v družném a p átelském duchu. 
Díky št drosti sponzor  si v dce umíst ný na 3.míst  v I.c. odnesl brokovnici a každý 
ú astník n jakou cenu. 
Z této akce byl po ízen i amatérský videozáznam, který obdrželi všichni ú astníci.
P edvedeno 12 ps  z toho :  I.c.     4 psi 
                                             II.c.   6 ps
                                             III.c.   2 psi
Po adí nejúsp šn jších :
 l. Asta z Bohotovce                       I.c.     200 bod        v dce Blinka B etislav
 2.Jimmy z Údolí Rožnova             I.c.     196 bod                  Blinka B etislav
 3.Dingo v.Muhlschlag                   I.c.     196 bod                  Liebich Viktor 

Na t chto zkouškách byl ud len titul „Divia iar“ psovi Iron z Valašské Poruby, v dce Š astný
Zden k.
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Pro rok 2005 bude na naší oblasti organizován výcvikový den, který se uskute ní 12.6.05
v Hoš álkové- u obory. 

Veškeré dotazy je možno konzultovat s vedoucím oblasti 
Blinka B etislav   tel.mob.    602/764 752 
                             e.mail :     blinka.osm@roznov.cz
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Informace pro chovatele 

CHCETE ZÍSKAT MEZINÁRODN  CHRÁN NÝ NÁZEV 
CHOVATELSKÉ STANICE ? 

ITELN  VYPLN NÝ FORMULÁ S NAVRHOVANÝMI 
NÁZVY ZAŠLETE NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU.

Navržené názvy budou porovnány s eským registrem CHS MKU, poté zaslány na FCI a porovnány s registrem
všech lenských zemí.

Proto bude p iznání Vašeho názvu CHS trvat až t i m síce.
Majitelem CHS m že být pouze jedna (právn  zp sobilá) osoba s trvalým bydlišt m v R,

tedy ne manželé nebo dít  do 18 let ! 
Chovatelská stanice není vázána na ur ité plemeno psa ! 

Volte název s ohledem na možnou zm nu chovaného plemene v budoucnosti ! 
Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov nebo mluvnicky nesprávný, nesmí obsahovat 
název plemene nebo pouhou íslici nebo písmeno a musí být odlišný od již schválených. 
Za shodné názvy se považuje: "Hora" - "z Hory" - "na Ho e", ale lze použít "z Hory" - "z 

Velké hory" - "na Bílé ho e". Délka názvu CHS nesmí p esáhnout 40 znak  v etn  mezer a 
smí ho tvo it pouze dv  slova a jedna p edložka, jež spojuje název se jménem psa. Tedy je 

možný název "ze zámku Lešná", ale nikoliv "ze Zámku v Lešné".
Název se p ipouští eský nebo cizojazy ný.

Schválený název nelze m nit, CHS je možno zd dit nebo p evést smluvn  na jinou osobu. 
Osob , která p evedla svoji CHS na jinou osobu již nem že být p iznán jiný název CHS ! 

Poplatek za registraci mezinárodn  chrán ného názvu chovatelské stanice iní 1500 K  + 70 
K  poštovné a balné. 

Osobní p evzetí je možné po p edchozí telefonické domluv  v ú ední hodiny: 

ESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE 
JANKOVCOVA 53/C 

170 00 PRAHA 7 
TEL/FAX +420 2 667 128 27 

E-MAIL: CMKU@CMKU.CZ
http://www.cmku.cz/

Ú EDNÍ HODINY PRO VE EJNOST
ÚTERÝ 9:00-12:00 12:30-17:00 HOD 

ST EDA 7:30-12:00 12:30-15:30 HOD

POT EBUJETE VÝVOZNÍ PR KAZ P VODU ? 
Pošlete poštou nebo p ineste osobn  originál pr kazu p vodu vyváženého psa s uvedeným
jménem a adresou nového majitele na MKU (adresa viz výše). Chovatel m že vyvézt 
libovolný po et vlastních odchov . v jiných p ípadech platí pravidlo - pouze 1 pes ro n .

P IZNÁNÍ TITULU ESKÝ ŠAMPION 
Zašlete nebo osobn  doneste na emku (adresa viz výše) : 

originál pr kazu p vodu nebo alespo  originál jeho p ílohy
originál karti ek dokladujících získání ekatelství - CAC
nejmén  od dvou rozhod ích
nejmén  ve dvou výstavních sezónách

a) u plemen pod ízených zkouškám
2x CAC ( nejmén  1x z mezinárodní výstavy)
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kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu
b) u plemen nepod ízených zkouškám 

4x CAC ( nejmén  2x z mezinárodní výstavy) 

CHCETE NA VAŠI VÝSTAVU POZVAT ZAHRANI NÍHO ROZHOD ÍHO ? 
Souhlas s posuzováním jeho st ešní organizace zajiš uje MKU na základ  písemné žádosti 
po adatele výstavy. žádost musí být zaslána s dostate ným p edstihem a má v ní být uvedeno: 

jméno a adresa rozhod ího
plemeno které má posuzovat
typ výstavy na kterou je zván
termín a místo výstavy

Pozvání rozhod ího na konkrétní akci vy izuje po adatel výstavy.

Ceník služeb sekretariátu MKU bez DPH 
Položka cena v K  pro 

R
cena v EURO 

(zahr.)
cena v K

pro SK 
Export pedigrée 300,- 40,- -
Šampión R 200,- 20,- 200,-
Junioršampión R 200,- 20,- 200,-
Certifikát pro pracovní t ídu (malý i velký) 100,- - -
Chovatelská stanice 1500,- - -
Chov. stanice-oprava, zm na, p evod 100,- - -
Chov. stanice-ov ení
registrované+certifikát 500,- - -

Duplikát certifikátu chovatelské stanice 300,- - -
Karti ky CAC, res.CAC, CAJC, BOB 5,- - -
Výstavní kalendá R 20,- - -
Formulá  PP, p íloha 10,- - -
Slovní ek N- / -N 30,- - -
Soubor norem a p edpis MKU 100,- - -
Zápis do PP viz Výstavní ád MKU (za 1 
úkon) 100,- - -

Poštovné a balné 70,- - 70,-
P íplatek v neú ední den za 1 úkon 100,- - -

Zápis do PP: šampionát i cizí - zdarma 
Schváleno na zasedání P MKU dne 09. 03. 2004. 

BONITACE?
MKU na svém zasedání v Praze dne 01. 07. 2004 p ijalo následující usnesení:

Pokud je u daného plemene provád na bonitace, musí být lenem bonita ní komise rozhod í s 
aprobací pro dané plemeno.
Z toho d vodu bude v letošním roce vypsáno omezené množství bonitací, abychom na n
mohli zajistit rozhod ího. Termíny budou uvedeny v plánu akcí na rok 2005. 
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POT EBUJETE ZAPSAT DOVEZENÉHO PSA DO ESKÉ PLEMENNÉ KNIHY
MMJ?

Pošlete poštou nebo p ineste osobn  originál pr kazu p vodu dovezeného psa (na pr kazu psa 
musí být razítko Export pedigrée ze zem  odkud byl pes p ivezen) s uvedeným jménem a 
adresou nového majitele na adresu (poplatek za zápis do plemenné knihy je 200,- K ):

MMJ
KYNOLOGIE- PLEMENNÁ KNIHA

 JUNGMANOVA 25 
115 25 PRAHA 1

tel. 224948472 (p. Doubková) 
http://www.cmmj.cz/

JE NUTNÉ PSA I NAROZENÁ ŠT ATA IPOVAT?

Ne není, ale musí být vždy otetována! 

Náš klub se usnesl, že oficiálním ozna ením ABJ bude i nadále tetování. Pokud by cht l
n kdo svého psa i št ata o ipovat, samoz ejm  m že, ale ta musí být zárove  otetována 
íslem, které mu p id lí plemenná kniha MMJ. Tetování musí být itelné!

Pouze v p ípad , kdyby jste cht li jet se svým psem do Irska, Malty, Velké Británie a 
Švédska, musí být o ipován.

OD 1.5.2004 P I CESTOVÁNÍ MIMO R MUSÍ MÍT VÁŠ PES VŽDY PAS!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestování se zví aty v zájmovém chovu (pes, ko ka, fretka) od 1.10.2004 

Požadavky pro cestování se zví etem:

1.mezinárodní pr kaz pro malá zví ata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve 
všech lenských státech Evropské unie. Každý pas je ozna en kódem zem  (pro eskou
republiku písmena CZ) a po adovým íslem, které bude p id leno Státní veterinární správou 

R. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního léka e.

2.o kování proti vzteklin  - zví ata musí být o kována od 3 m síc  stá í. Toto o kování
provádí soukromý veterinární léka  v souladu s vakcina ním schématem dané o kovací látky. 
V R je povinnost každoro ního p eo kování.

3.identifikace zví ete - jsou dva možné zp soby, a to tetování a ozna ení zví ete
mikro ipem. Tetování provádí  soukromý veterinární léka . Tetování musí být itelné.
Ozna ení mikro ipem provádí soukromý veterinární léka . K ozna ení je možné použít pouze 
mikro ipy spl ující ISO normy pro mikro ipy a tecí za ízení - ISO 11784 a ISO 11785. 
Zví ata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být ozna ena mikro ipem.

4.sérologické vyšet ení na vzteklinu - k tomuto vyšet ení odebere schválený soukromý
veterinární léka  vzorek krve a odešle (po domluv  s léka em m že zajistit odeslání i 
chovatel) k vyšet ení do schválené laborato e. V R je schválena jedna laborato  na tato
vyšet ení a to SVÚ Liberec. Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 
m.j./ml.
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5. ošet ení proti echinokokóze, ošet ení proti klíš at m - lenské
státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zví at v zájmovém chovu na svoje 
území, nap . ošet ení proti ekto- a endoparazit m. Ošet ení musí být provedeno a 
potvrzeno soukromým veterinárním léka em. V pasu musí být zaznamenáno datum a 
hodina ošet ení, název p ípravku a výrobce. 

I.
Cestování se zví aty z eské republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být spln ny tyto požadavky:
1.pas
2.identifikace zví ete mikro ipem
3.o kování proti vzteklin
4.sérologické vyšet ení na vzteklinu
5.ošet ení proti echinokokóze
6.ošet ení proti klíš at m
Sérologické vyšet ení není nutné opakovat, pokud po n m bylo zví e pravideln  o kováno v 
intervalech doporu ených výrobcem vakcíny. 
Št ata a ko ata mladší 3 m síc  nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto 
lenské státy ud lí výjimku. 

Poznámka: P i obchodování se zví aty v zájmovém chovu, musí být zví ata ješt  doprovázena
potvrzením veterinárního léka e, že 24 hodin p ed odesláním zví at bylo provedeno klinické 
vyšet ení a zví ata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna p epravy do 
místa ur ení.

II.
Cestování se zví aty z eské republiky do ostatních lenských stát  EU, zp tný návrat a 

dovoz zví at z t chto stát

Musí být spln ny tyto požadavky:
1.pas
2.identifikace zví ete mikro ipem nebo tetováním
3.o kování proti vzteklin

lenské státy mohou povolit cestování s mlá aty mladšími 3 m síc , která nejsou o kována
proti vzteklin , pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž míst  aniž by 
p išla do styku s voln  žijícími zví aty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. 
Stejné podmínky platí pro zp tný návrat a dovoz zví at z t chto evropských stát , které nejsou 
leny EU: 

Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán 

lenské státy, které si stanovily další podmínky:
Kypr - ošet ení proti echinokokóze a klíš at m
Finsko - ošet ení proti echinokokóze a klíš at m

lenské státy nedovolující p emíst ní mlá at mladších 3 m síc  na své území:
Finsko
Itálie
Poznámka: P i obchodování se zví aty v zájmovém chovu, musí být zví ata ješt  doprovázena
potvrzením veterinárního léka e, že 24hodin p ed odesláním zví at bylo provedeno klinické 
vyšet ení a zví ata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna p epravy do 
místa ur ení.
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III.
Zp tný návrat a dovoz zví at do eské republiky z vyjmenovaných t etích zemí

Pro cestování se zví etem mimo území EU musí být spln ny dovozní podmínky platící pro 
konkrétní t etí zemi a pro umožn ní návratu ob ana R, který to této zem  vycestoval se 
svým zví etem, zp t na území EU nebo dovozu zakoupeného zví ete, musí být dodrženy tyto 
požadavky:
1.veterinární osv d ení pro neobchodní p esuny potvrzené schváleným veterinárním 
léka em nebo v p ípad  zp tného návratu pas
2.identifikace zví ete mikro ipem nebo tetováním
3.o kování proti vzteklin

lenské státy mohou povolit dovoz št at a ko at mladších 3 m síc , která nejsou o kována
proti vzteklin , pokud jsou provázena veterinárním osv d ením pro neobchodní p esuny a od 
narození pobývala v tomtéž míst  aniž by p išla do styku s voln  žijícími zví aty, nebo jsou 
provázena matkou,na které jsou závislá (rozhodnutí Komise 2004/839/ES).

Pokud bude z t chto t etích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, 
Norska,San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zví at v zájmovém chovu, 
musí být zví ata ješt  doprovázena potvrzením veterinárního léka e,že 24 hodin p ed
odesláním zví at bylo provedeno klinické vyšet ení a zví ata byla shledána v dobrém 
zdravotním stavu a jsou schopna p epravy do místa ur ení.

IV.
Zp tný návrat a dovoz zví at do eské republiky z ostatních t etích zemí

Pro cestování se zví etem mimo území EU musí být spln ny dovozní podmínky platící pro 
konkrétní t etí zemi a pro umožn ní návratu ob ana R, který to této zem  vycestoval se 
svým zví etem, zp t na území EU nebo dovozu zakoupeného zví ete, musí být dodrženy tyto 
požadavky:

1.veterinární osv d ení pro neobchodní p esuny potvrzené schváleným veterinárním 
léka em nebo v p ípad  zp tného návratu pas
2.identifikace zví ete mikro ipem nebo tetováním
3.o kování proti vzteklin
4.sérologickévyšet ení na vzteklinu

Sérologické vyšet ení musí být provedeno alespo  30 dní po o kování a 3 m síce p ed
p esunem zví ete nebo jeho návratem na území EU. 
Toto t ím sí ní období se nepoužije p i op tovném dovozu zví ete, v jehož pase je potvrzeno, 
že sérologické vyšet ení s pozitivním výsledkem bylo provedeno d íve, než zví e opustilo
území EU. 
Sérologické vyšet ení není nutné opakovat, pokud po n m bylo zví e pravideln  o kováno v 
intervalech doporu ených výrobcem vakcíny. 
Pokud bude z t chto t etích zemí dováženo více než 5 zví at v zájmovém chovu, musí být 
zví ata
ješt  doprovázena potvrzením veterinárního léka e, že 24 hodin p ed odesláním zví at bylo 
provedeno klinické vyšet ení a zví ata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou 
schopna p epravy do místa ur ení.
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D ležité upozorn ní!

Vážení tená i!

 Touto cestou  se Vám  omluvit za ur ité nedostatky v tomto vydání ro enky.

 Jak jist  víte, letos za átkem roku prob hly volby do výboru klubu, z nichž vzešly 
ur ité zm ny, a to p edevším na postu poradce chovu. Z tohoto d vodu není zpráva poradce 
chovu kompletní.  Bývalý poradce chovu pan Chudoba zaslal následující materiál pro 
ro enku: výsledky z výstav konaných v Konopišti, Bzové a bonitace uskute n né v lo ském
roce. Nový poradce chovu pan T ma p edložil p ehled chovných ps  a fen. V íme, že 
v p íštím vydání bude vše v po ádku.

 Dále bychom Vás cht li upozornit na další skute nost. Nemáme do dnešního dne 
úplné informace o oblastní výstav  , která se bude konat v Buchlovicích. Pokud na tuto 
výstavu chcete p ihlásit svého psa, máte tuto možnost na nových webových stránkách klubu 
www.alpskybrakyr.cz, kde si p ihlášku stáhnete a nebo p ímo kontaktovat OMS Uherské 
Hradišt  na tel. ísle 572 552 676. 
V íme, že zdárn  usp jete. 

 A poslední poznámkou mi dovolte toto upozorn ní uzav ít. Pokud v ro ence nenajdete 
zprávu ze svých oblastí, v te, že to není naší chybou, ale vedoucí oblastí bu  nepsali svou 
zprávu a nebo ji  neodevzdali v termínu. Je nám to líto, ale naše uzáv rka je vázána termínem 
tiskárny.

D kujeme za pochopení. 

        Vaše redak ní rada 






