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Vážení vystavovatelé, chovatelé a příznivci německého 

ovčáka, tímto Vás jménem Českého klubu německých ovčáků a 

ZKO Cvikov č. 054 srdečně zveme na Klubovou výstavu vítězů 

německých ovčáků. Proběhne ve dnech 6. a 7. srpna 2016 

v severních Čechách v areálu fotbalového klubu města Cvikov. 

 

Ve spolupráci s partnery KVV NO 2016 firmou 

DELIKAN s. r. o., Gappay s. r. o.,  obcí Cvikov a dalšími jsme 

pro vítěze a umístěné na předních místech zajistili hodnotné 

ceny.  

Na společenský večer vás zveme v sobotu 6. srpna 2016 

od 20:00 hod.,  k poslechu a tanci zahraje DJ Mino. 

 

Věříme, že se nám podaří tuto výstavu zorganizovat 

ke spokojenosti všech a bude považována za vrchol výstavní 

sezóny plemene německého ovčáka v České republice. 

 

Organizační tým 



Město Cvikov 
Cvikov jako osada byl založen už ve 13. století 

po obou březích Boberského potoka. Přes Cvikov vedla 
„Stará lipská cesta“ (z České Lípy do Žitavy). Před rokem 
1352 je zmiňován farní kostel a z téhož roku pochází i 
první písemná zmínka o Cvikovu v poperském deníku 
„Registra decimarum papalium 77.“ Na město byl Cvikov 
povýšen roku 1391 a patřil k panství milštejnskému – 
později zákupskému. 

V letech 1553 – 1559 byl postaven kamenný kostel sv. Alžběty a už v roce 
1572 je uváděna první škola. Během třicetileté války roku 1632 zachvátil město 
požár – shořela radnice i pivovar. 

Roku 1680 zachvátil město mor a v témže roce vypukla na panství rebelie 
sedláků. Téměř 1200 vzbouřenců z dvaceti obcí se bránilo na Zeleném vrchu 
přesile vojsk generála Piccolominiho. Roku 1754 stvrzuje císařovna Marie Terezie 
svou listinou právovarečné a tržní právo města. Cvikovští sedláci se zúčastnili 
vzpoury v roce 1775, která vypukla jako důsledek hladomoru a nesnesitelné 
roboty.  

Roku 1822 započala stavba kamenné radnice a roku 1850 se Cvikov stal 
sídlem soudního okresu. Od roku 1835 měl Cvikov vlastní nemocnici (dnes Dům 
s pečovatelskou službou). 

Po roce 1828 začíná stavba silnic do Svoru, Trávníku a roku 1840 stavba 
silnice směrem na Jablonné, Liberec, do České Lípy, Zákup a Žitavy. Roku 1886 
se otevírá železniční trať Cvikov – Svor a roku 1905 zahajuje provoz lokálka 
Cvikov – Jablonné. 

Z popudu Leopolda Martina vznikají v roce 1834 první ruské parní lázně 
s rašelinovými a sirnými koupelemi. Po první světové válce (1933) byly 
přebudovány na sanatorium a jako plicní léčebna v Martinově údolí funguje 
dodnes. Po roce 1910 započala stavba zemské dětské léčebny, která byla 
dobudována v letech 1930 – 1940. 

  Největší rozvoj města je zaznamenán na přelomu 19. století, hlavně 
v oblasti textilní, tkalcovské, barvířské a ve sklářských oborech. Od podzimu roku 
2014 se ve Cvikově opět vaří pivo. 

Městským znakem jsou dvě černé zkřížené ostrve ve zlatém poli – z erbu 
Berků z Dubé. V roce 2002 uspořádalo město velkolepé oslavy k 650. výročí 
založení města. Byla vydána kniha i videokazety o Cvikovu. 

  



 

Turistické cíle: 

Kostel sv. Alžběty 

Morový sloup 

Kalvárie - Křížová cesta 

Morový pomníček 

Smírčí kříž 

Dutý kámen 

Milštejn 

Ledová jeskyně 

Přehrada Naděje 

Křížová věž 

Lesní divadlo 

Schillerova vyhlídka 

Údolí samoty 

Havraní skály 

 

V okolí pak můžete zhlédnout: 

Sirný pramen 

Hora Klíč 

Zámek Lemberk 

Hora Luž 

Zdislavina studánka 

Skalní hrad Sloup 

Zámek Zákupy 

Stoleté tisy v Krompachu 

Skála srmti 

Panská skála 

Tolštejn 

Hvozd 

Modlivý důl 

Ještěd 

Hrad Grabštejn 

Zámek Zahrádky 

národní přírodní památku Peklo 

rozhledna Jedlová 

sklářské muzeum Nový Bor 

sklárna Ajeto 

 

 

 

  



UBYTOVÁNÍ 

MOTEL „DUTÝ KÁMEN“  
Drnovec 56, stravování, ubytování (40 osob, 6 chatek x 4, 2x7-lůžk. pokoje), 
tel.: +420 737 054 299, www.dutykamen.cz, Po-So 11.00-22.00. Ne 11.00-
21.00 
 
HOSTINEC „U TŘÍ LIP“  
Mařenice 173, občerstvení, stravování, ubytování, tel.: +420 731 475 710 
 
LUŽICKÁ BOUDA 
Horní Světlá 81, stravování, ubytování (20 osob, 2-6 lůžkové pokoje), tel.: +420 
487 877 898, +420 602 435 739, www.luzickabouda.cz 
 
PENZION  „U  NADĚJE“  
Trávník  u  Cvikova  82,  stravování, ubytování (25 osob, 2-3 lůžkové pokoje), 
celoroční provoz, tel.: +420 487 754 074, +420 776 654 111, 
www.pensionunadeje.wz.cz 
 
PENZION SVĚTLÁ 
Dolní Světlá 49, stravování, ubytování (70 osob, 2-4 lůžkové pokoje), tel.: +420 
487 754 118 
 
RESTAURACE  –  PENZION  „Na  vyhlídce“ 
Krompach-Valy  88, ubytování (12 osob), tel.: +420 487 754 283, +420 604 600 
560, celoroční provoz 
 
RESTAURACE – PENZION „CELNICE“ 
Dolní Světlá 133, (40 osob, 2-4 lůžkové pokoje) tel.: +420 487 754 153, +420 
602 188 047, +420 723 448 742, www.penzion-celnice.cz 
Po-Čt 10.00-22.00, Pá,So,Ne 11.00-22.00 
 
RESTAURACE – PENZION  ČESKÁ CHALUPA 
Horní Světlá 14, strav., ubytování (30 osob, 2-4 lůžk. pokoje),  
tel.: +420 487 754 311, +420 606 121 989, www.ceskachalupa.cz 
 
KOUPALIŠTE A KEMP Jablonné v Podještedí 
Chatky, vlastní stany či karavany, František Kyselka - správce koupalište – tel.: 
+420 774 450 622, f.kyselka@tsmjabl.cz, www.tsmjabl.cz  
 
DDM Cvikováček  
Československé armády 195/I, Cvikov, několikalůžkové pokoje a chatky, Hana 
Toráňová - tel.: +420 725 859 807, ddmcvikovacek@email.cz, 
www.ddmcvikovacek.estranky.cz  
 
FK Cvikov 
Československé armády 358, Cvikov, stany, karavany, k dispozici sociální 
zařízení, omezený počet míst, 200,-Kč/den, Petra Kacafírková – tel.: 
+420 775 082 555, p.kacafirkova@seznam.cz 



Kemp BOREK 
Radvanec 170, 473 01 Radvanec-Maxov, chatová osada, stání pro karavany, 
stanování, tel.: +420 604 716 785, kemp-sloupvcechach@seznam.cz, 
www.kemp-sloupvcechach.cz 
 
Druhý Domov 
Janov 56, Janov u Nového Boru 473 01, Milan Zechovský – tel.: 
+420 775 381 371, druhydomov@volny.cz, www.druhydomov.cz 
 
Středisko společných činností Akademie věd ČR 
Polní 64, Sloup v Čechách, Dana Silná – tel.: +420 487 753 101, 
+420 602 970 988, www.ssc.cas.cz/skoleni-a-rekreace/sloup/ 
 
Kemp a chatky KOUPALIŠTĚ 
ulice Cvikovská, Sloup v Čechách, karavany a stanování, Vít Černý – tel.: 
+420 602 316 309 
 
Ubytování RKJ - Sloup v Čechách 
Eva Egermeierová – tel.: +420 724 597 995 nebo Willi Richter – tel.: 
+420 725 875 799, rkj-ubytovani@seznam.cz, www.rkj-ubytovani.webnode.cz 
 
Penzion POD LIPOU 
Ke Hradu 101, Sloup v Čechách, Jiří Suchý – tel.: +420 602 968 178, 
suchy.sloup@tiscali.cz, www.penzionpodlipou.wz.cz 
 
Penzion U PÁNŮ Z DUBÉ 
Benešova 54, Sloup v Čechách, tel.: +420 774 158 784, 
upanuzdube@centrum.cz, www.upanuzdube.cz 
 
Rekreační středisko STAP 
Pod Hradem 162, Sloup v Čechách, Viktor Kudy – tel.: +420 776 262 468 
 
Celoroční rekreační chata EVA 
Benešova 15, Sloup v Čechách, Eva Egermeierová – tel.: +420 724 597 995, 
eva.egermeierova@email.cz, http://ubytovanisloup.webnode.cz 
 
Rekreační chata PERMON 
Janovská 278, Sloup v Čechách, Ing. Petr Bárta – tel.: +420 774 893 128, 
chatapermon@seznam.cz, http://chatapermon.webnode.cz 
 
Apartmán SOTONOVI 
Komenského 301, Sloup v Čechách, Jana Sotonová – tel.: +420 605 987 309, 
jana.sotonova@email.cz, http://apartmanysloup.webnode.cz 
 
Vinotéka s možností ubytování 
vinotéka s posezením a možností ubytování ve dvou apartmánech s vlastním 
kuchyňským koutem a sociálním zařízením, Irma Vránová – tel.: 
+420 731 185 434, irma.vranova@seznam.cz  



 

PROGRAM 

Sobota  6. 8. 2016 

 

07:00 – 08:30 přejímka psů 

09:00 – 09:15 slavnostní zahájení výstavy 

09:15 – 11:30 zkouška povah pracovních psů a fen 

11:30 – 12:15 předvedení odchovů po plemenících 

12:15 – 13:00 veteráni-statické posouzení, zkouška v pohybu a 
vyhlášení výsledků 

13:00 – 14:00 polední přestávka 

od 14:00 statické posouzení všech tříd (dorosty - zkouška v 
pohybu a vyhlášení výsledků) 

od 20:00  společenský večer 

 

 

Neděle  7. 8. 2016 

 

09:00 – 12:00 dokončení posuzování tříd mladých a dospívajících 

12:00 – 13:00 polední přestávka 

13:00 – 15:00 finále tříd pracovních psů a fen 

15:00 – 16:00 soutěž chovatelských stanic 

16:00  ukončení výstavy 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu. 



Rozhodčí KVV 2016 

třída pracovních – psi    Ing. Jiří Novotný 
třída pracovních – feny   Ing. Karel Strouhal 
třída dospívajících – psi   Ing. Jiří Novotný 
třída dospívajících – feny   Ing. Karel Strouhal  
třída mladých – psi    Jiří Kučera 
třída mladých – feny   Jiří Kučera 
třída dorostu II. – psi    Vítězslav Fiala 
třída dorostu II. – feny   Vítězslav Fiala 
třída dorostu I. – psi   Vítězslav Fiala 
třída dorostu I. – feny   Vítězslav Fiala 
třída veteránů – psi   Ing. Jiří Novotný 
třída veteránů – feny   Ing. Karel Strouhal 
 
chovatelské stanice   Jiří Kučera, Vítězslav Fiala 
odchovy po plemenících   Ing. Jiří Novotný, Ing. Karel Strouhal 
zkouška povah      MUDr. Jiří Tichý 

 

Figuranti KVV 2016 
Milan Římek 
Jiří Šmíd 
Tomáš Louda 

 

Organizační štáb 
 
ředitelka:      Petra Kacafírková 
technický vedoucí:    Stanislav Vaněček 
ekonom:      Miroslav Pospíšil 
vedoucí výstavní kanceláře:  Lenka Brychová 
přihlášky a katalog:    Věra Karásková 
člen výstavního výboru:   Světlana Pištová 
členové ZKO Cvikov a ZKO Nový Bor    



PROPOZICE 
Klubová výstava vítězů je pořádána dle výstavního řádu Českého klubu 

německých ovčáků a ČMKU. Na výstavě může být ve třídě pracovních zadáno 
čekatelství Českého šampiona CAC (CZ). 

 Známka výborná může být zadána pouze jedinci, který mimo kvalitního 
exteriéru má složenou zkoušku z výkonu I. stupně (ZVV, SchH/VPG, IPO), RTG 
max. 2. stupně a uspěl při zkoušce povahy. Zvláště kvalitním jedincům, 
pocházejících z kvalitních rodičů a splňujících podmínky pro zadání známky 
,,výborný‘‘, může být zadána ,,výběrová třída VA(CZ)‘‘. Při opakovaném zařazení 
do třídy ,,VA‘‘ musí mít pes o jednu zkoušku více než při prvním zadání a fena 
musí mít platnou bonitaci. 

Ve třídě dospívajících a ve třídě pracovní musí mít všichni jedinci zapsán 
výsledek RTG DKK. 

 

Udělované tituly 

 KLUBOVÝ VÍTĚZ (pes – fena) 
 VÝBĚROVÁ TŘÍDA VA (CZ) 
 CAC, res. CAC, BOB 
 VÍTĚZ TŘÍDY DOSPÍVAJÍCÍCH 
 VÍTĚZ TŘÍDY MLADÝCH 
 NEJLEPŠÍ VETERÁN 
 NEJLEPŠÍ VÝKON (pes – fena) 

 

Zkouška  povahy 

 Na zkoušku povahy nastupuje pes pouze na hladkém řetízkovém 
stahovacím obojku. 

 Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu, 15 kroků 
před úkrytem u označeného místa psovod psa uvolní z vodítka a dále pokračuje 
se psem na volno u nohy (přidržování psa za obojek je povoleno). Když je 
psovod asi 5 kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda 
zepředu napadne. Zápas mezi psovodem a figurantem není povolen. Pes musí 
figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane 
pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, 
boky a krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího 
ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa 
musí rozhodčí zkoušku odvahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží 
psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti 
krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá 
pokyn figurantovi k obratu, když je pes vzdálen asi 30 kroků. Figurant běží proti 
psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí, 
musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále je neklást). 
Potom ho pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě 



asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má 
pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu a figurantovi a psa odvést. Se svým 
psem odchází psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes při přepadu a při pokusu 
o útěk sám (bez povelu psovoda nebo na rozkaz) dostává hodnocení ,,pouští‘‘. 
Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se ,,nepouští‘‘. 
Poznámka nemá vliv na celkový výsledek. 

 Výsledek zkoušky odvahy a bojovnosti se vyjádří slovy: výrazný, dobrý, 
dostatečný, nedostatečný 

 Výsledek ,,nedostatečný‘‘ vylučuje z účasti na statickém posouzení. 

 Titul NEJLEPŠÍ VÝKON při zkoušce povahy obdrží pes i fena, kteří 
dokončí výstavu, tzn. Účastní se i hodnocení exteriéru. 

 Zkouška lhostejnosti k výstřelům se provádí nejméně dvěma výstřely 
z poplašné pistole ráže 6 mm ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes stojí 
na volném vodítku, při výstřelech má zachovat klid.   

 I ve třídě mladých je prováděna lhostejnost k výstřelu!   

 

Chovatelské  skupiny 

 Chovatelská skupina je tvořena nejméně 3 jedinci jedné chovatelské 
stanice ze dvou různých vrhů, tj. nejméně 2 otců nebo 2 matek, kteří jsou 
na této výstavě předvedeni a obdrželi nejméně známku ,,dobrý‘‘. Chovatelská 
skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost, s ohledem 
na pokud možno co nejvíce různých rodičů a s ohledem na kvalitu jednotlivých 
zvířat. Je-li předvedeno více chovatelských skupin, následuje určení pořadí. 

 

Odchovy  po  plemenících 

Budou předvedeny přihlášené odchovy po plemenících, kteří mají nejméně 
5 potomků prezentovaných při přejímce na této výstavě, jejichž účast ve skupině 
odchovu plemeníka je povinná. 

 

Všeobecná  ustanovení 

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý vystavovatel je zodpovědný 
za svého psa, své chování a své věci. Importovaní jedinci musí být zapsáni 
v české plemenné knize. Volné pobíhání psů je zakázáno. Pokud není v  těchto 
propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČKNO a ČMKU. 
Podpisem přihlášky se účastník zavazuje dodržovat ustanovení propozic a pokynů 
pořadatele výstavy. 

  



Veterinární  podmínky 

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se 
potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a 
leptospiróze v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok. 

 

Rozdělení  tříd 

 třida dorostu  I.  6 – 9 měsíců 
 třída dorostu II.  9 – 12 měsíců 
 třída mladých  12 – 18 měsíců 
 třída dospívajících  18 – 24 měsíců 
 třída pracovních  nad 24 měsíců 
 třída veteránů  nad 8 let 

 

Podle platných ustanovení výstavního řádu Českého klubu německých 
ovčáků a ČMKU musí jedinec dosáhnout požadovaného stáří pro příslušnou třídu 
jeden den před konáním výstavy tj. 5. 8. 2016. 

 

Výstavní poplatky 

členové ČKNO  nečlenové ČKNO 

I. uzávěrka:   za I. Psa   400,-- Kč   600,-- Kč 

                    za II. psa   200,-- Kč   400,-- Kč 

II. uzávěrka: za I. Psa   500,-- Kč   800,-- Kč 

                    za II. psa   300,-- Kč   600,-- Kč 

veteráni     300,- Kč 

 

Zúčastněným veteránům se výstavní poplatek vrátí po vyhlášení výsledků 
třídy veteránů – POPLATEK ZA VETERÁNY JE TŘEBA UHRADIT SAMOSTATNĚ 

 

Inzerce v katalogu 

1 strana A5  1000,- Kč   

½ strany A5  500,- Kč 

 

možnost umístění prodejních stánků – 1000,- Kč / den 

 

  



Uzávěrky přihlášek 

 I. uzávěrka               24. 6. 2016 

 II. uzávěrka                8. 7. 2016  

 

Veškeré poplatky uhraďte na účet číslo: 

  2600961912/2010 

Fio banka, a.s. 
IBAN: CZ8420100000002600961912 
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 
název účtu: Výstava KVV NO Cvikov 

          Do zprávy pro příjemce uvádějte číslo zápisu psa (část za „CMKU/DS/“). 
Poplatky musí být připsány na výše uvedený učet k datu uzávěrky! 
Na pozdější platby nebude brán zřetel! 
 
 Podepsané přihlášky čitelně vyplněné s dokladem o zaplacení 
výstavního poplatku, s potvrzením o členství v ČKNO a s kopií PP 
zasílejte poštou na níže uvedenou adresu nebo oskenované na níže 
uvedený e-mail. 

 Příjem přihlášek nebude potvrzován. Pozdě došlé přihlášky a přihlášky bez 
potvrzení platby nebudou přijaty. Dodatky v katalogu jsou nepřípustné. 

 V případě neúčasti vystavovatele na výstavě z jakýchkoliv důvodů se 
výstavní poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání 
výstavy z důvodu vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech 
budou výstavní poplatky použity na likvidaci připravované výstavy. 

 

Přihlášky zasílejte poštou na adresu: 

Věra Karásková 
P. O. BOX 8 
471 54 CVIKOV 

Nebo e-mailem na: info@cvikov.com 

 

Další kontaktní údaje pro KVV NO 2016: 

inzerce v katalogu: info@cvikov.com 
vedoucí výstavní kanceláře: Lenka Brychová (+420 774 034 955) 
prodejní stánky: Petra Kacafírková (+420 775 082 555, 
p.kacafirkova@seznam.cz) 
  



 

PŘIHLÁŠKA 
 

 na  
Klubovou výstavu vítězů  
německých ovčáků 2016 

ve Cvikově 
 
 

1. uzávěrka    24. června 2016 
2. uzávěrka   8. července 2016 

Třída* 

dorost I dorost II mladých dospívajících pracovních veteránů 

pohlaví* varieta srsti* 

pes fena krátkosrstá dlouhosrstá 

jméno psa/feny: 

chovatelská stanice:  

datum narození:  číslo zápisu: 

tetovací číslo: zkoušky z výkonu: 

bonitace: RTG DKK: RTG DLK: 

otec: 

matka: 

chovatel: 

majitel: 
 
(jméno, příjmení a adresa) 

telefon: e-mail: 

Na základě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s použitím 
osobních údajů pořadatelem. Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a 
že se jim podrobuji. 

datum: podpis: 
* hodící se zakroužkujte 

Spolu s přihláškou zašlete také doklad o zaplacení výstavního poplatku, doklad o členství v ČKNO pro rok 2016, 
kopii PP a pro třídu pracovních také doklad o vykonané zkoušce z výkonu.  



KLUBOVÍ VÍTĚZOVÉ Z LET 1990 – 2015 
 
2015   Cak Hartis Bohemia – SchH2       (Ober von Bad-Boll – Xara Hartis Bohemia) 
          Cessi Suché Lazce – ZVV1           (Ferrari vom Agilofinger – Quinta Suché Lazce) 
 
2014   Cak Hartis Bohemia – SchH2       (Ober von Bad-Boll – Xara Hartis Bohemia) 
          Mirra Hartis Bohemia – ZVV1 (Arny Hartis Bohemia – Denni Hartis Bohemiai) 
 
2013   Cak Hartis Bohemia – SchH2       (Ober von Bad-Boll – Xara Hartis Bohemia) 
         Mirra Hartis Bohemia – ZVV1 (Arny Hartis Bohemia – Denni Hartis Bohemiai) 
 
2012   Ricki Hartis Bohemia   (Orbit vom Hühnergrab – Lara Hartis Bohemia) 
 – ZVV1, ZPO1 
          Goldy Zdekra – ZVV1      (Ober von Bad-Boll – Qualli Rumina Moravia) 
 
2011   Cak Hartis Bohemia – SchH2       (Ober von Bad-Boll – Xara Hartis Bohemia) 
          Sandra Rumina Moravia – VPG1  (Pakros d‘ Ulmental – Chipsy Rumina Moravia) 
 
2010   Brix Hartis Bohemia – SchH2         (Ghandi von Arlett – Kira Hartis Bohemia) 
          Iris Suché Lazce – ZVV1   (Padaroko Dany Květ – Cessi z Hrabství Danpi) 
 
2009   Sancho v. Spitalfeld      (Esko vom Dänischen Hof – Jasmin vom Spitalfeld) 
 – SchH3 
          Xara Hartis Bohemia  (Sony des Jardins du Peyrou – Ambra Hartis Bohemia) 
 – ZVV1 
 
2008   Indo Starý samotár - ZVV1, IPO1, FPr1         (Newill von Contra – Elle Avax Hof) 
          Xara Hartis Bohemia       (Sony des Jardins du Peyrou – Ambra Hartis Bohemia) 
 – ZVV1 
  

2007   Indo Starý samotár - ZVV1          (Newill von Contra – Elle Avax Hof) 
          Diga Framato Rolau - ZVV1        (Quentin Karanberg – Utty Framato Rolau) 
 
2006  Janos von der Noriswand (Yasko vom Farbenspiel – Rimona von der Noriswand) 
 - SchH3 
          Ornela Dlhá Roveň - SVV1      (Orry v. Haus Erlebach – Cinda Dlhá Roveň) 
 
2005   Apoll Hartis Bohemia - ZVV1, IPO1, ZPO1 (Yasko v. Farbenspiel – Queen Hartis) 
           Ussy v. Dänischen  Hof (Esko v. Dänischen Hof – Pischa v. Lärchenhain) 
 – SchH1 
 
2004   Janos von der Noriswand Yasko vom Farbenspiel – Rimona von der Noriswand) 
 - SchH3 
           Osaca von der Noriswand - SchH2    (Erasmus v. Noort – Clia v. d. Noriswand) 
 
2003   Lang Územie zázrakov       (Jocker v. Wildsteiger Land – Assia v. d . Ehrenfeste) 
 - SVV2 
          Dessiree Fabare Bohemia - SchH1, IPO1, ZPO1   (Quero Hartis – Quelle Fabare) 
 
2002   Quero Hartis - SchH3, ZPO1                          (Natz v. Steigerhof – Diana Hartis) 
          Leggi z Lintichu                               (Hettel della Grande Valle – Tera z Lintichu) 
 - SVV1, SchH1, IPO2 
 
2001   Apoll Ornis Bohemia    (Hobby v. Gletschertopf – Oresta z Krkonošského polesí) 
 - IPO3 
           Utty Framato Rolau - ZVV1                        (Uras Blue-Iris  -  Jenny Dany květ) 
 
  



2000   Sirk v. Wildsteiger Land    Gildo v. Wildsteiger Land -  Gina v. Wildsteiger Land) 
 - SchH3, ZVV1 
          Leggi z Lintichu - SVV1                    (Hettel della Grande Valle – Tera z Lintichu) 
 
1999   Apoll Ornis Bohemia    (Hobby v. Gletschertopf – Oresta z Krkonošského polesí) 
 - IPO3 
          Queen Hartis - IPO3 ,SchH2                         (Natz v. Steigerhof – Diana Hartis) 
 
1998   Sirk v. Wildsteiger Land (Gildo v. Wildstegier Land -  Gina v. Wildsteiger Land) 
 - ZVV1 
          Niwa Kolorádo - ZVV1           (Endo v. d. Piste Trophe – Freia v. Schmöldepark) 
 
1997   Hero v. Kaibach - SchH3                        (Veit. v. Wiesenborn – Dina v. Kaibach) 
          Nika Kolorádo - ZVV1            (Endo v. d. Piste Trophe – Freia v. Schmöldepark) 
 
1996   Hero v. Kaibach - SchH3                        (Veit. v. Wiesenborn – Dina v. Kaibach) 
          Jeane Vorová propust - ZVV1    (Taco v. d. Kahler Heide – Dixi Vorová propust) 
 
1995   Nutz v. d. Noriswand - SchH 3, FH    (Cim v. Ecknachtal – Nicki v. Fliederbusch)  

  Diana Hartis - IPO3                 (Jeck v. Noricum – Oresta z Krkonošského polesí) 
 
1994   Yalko v. d. Burg Haidstein      (Landro v. Mönchberg – Ola v. d. Burg Haidstein) 
 - SchH3, FH 
          Gele v. Haus Monica - SchH3             (Jeck v. Noricum – Romy v. Fliederbusch) 
 
1993   Uram z Pampy - ZVV2                         (Joll v. d.Neuzenlache – Henny z Pampy) 
         Pamela v. d. Fichtenspitze      (Nickor v.d. Holledau – Heike v. d. Tannenmeise) 
 - ZVV1 
 
1992   Ingo v.  Lenhof - ZVV1, IPO2        (Don v. Lennefetal – Anja v. d. Lossenwiesen) 
      Kassi v. Ecknachtal - ZVV1               (Igor v. Haus Wendl – Anke v. Ecknachtal) 
 
1991   Kalle v. d. Noriswand            (Uran v. Wildsteiger Land – Frauke v. Loher Stein) 
 - SchH3, IPO3 
       Oresta z Krkonošského polesí(Tango a. d. Schwarzen Zwinger –Katja z Poluxu) 
 - ZVV1,IPO1 
 
1990 Fortunatusi Bernó - SVV1, IPO2     (Mutz v. Adeloga – Aranyvölgyi  Örség Kyra) 
       Icca Dolby – ZVV1                               (Vilo v. Arminius – Aris z Prokšova dvora) 
 


