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Wdniach 09. l0.o8 97r. pPy pĘknc]. slo
nc.ftrlj 

'ogodzic' 
na lMawi. Ś&|]onu ,|.'

ccńrĆńtńr, odbyld sie slowacka K|ubowa
wyŚtawa owcŹ.|'ków NićhicckiĆh

I'ic,wsrcgo dr ir, po dokonann' occny,,nr
slój'.. na nosf of c!ó|nych rinlach' plzcprowa.
dzońo rcsty l's'chi.fńĆ dla pŚówislt f k|.Ś
!żytkÓwyĆlj' zauwaźyć sie dalo niclówną
lrrace pozolantów w odnicŚicnit dÓ posfcfc.

Nic plzcprowadżono pomiańw NicrŹąl,
natonriłst odby|a sia lrÓba odpońości no
Ś|zxlw k|asach juliorót! i !żytkow.j (zlli.

Nicdficlo lofpoĆfeła sia od wybo'
r! na||cPszĆgo rcpfodukton, którym fostrl
IIERO v. Nciphcrland przcd MAXEM cllx
Lo8!j. dci Mcrcinti NiŚtępnic occniÓno n.
iehy|n. dużym ringu Posfcfcgó|nc klasy

Zwycięzcą Kltlbu zoŚtal cń]kowicic do.
s^ic, Rocco v' schloss Ruńdnr8. prcŹcn.
lujący lclo dDia doskonalą folnę. wśród k
wygrala WILL  Vlady Sal, Tcazloroczna
7rvyciaźczy!i juio!ół }vystawy k1!'bowej.

KLUBOWA
WYSTAWA
oWcZARKóW
NIEIVIIECKICH

WYNIKI

p&Y
KLASA MŁoDZtKow {12)
s.dzia Jan cec€|ovslv

l .8db l . l - lCK ! .d. Holrhcincr l , indr
(MAx Dc'|r Lqgia Dci !| cr.nńti Ros  qd'
Holzhcim.r Lindc) sl' c' Konn!ńń
2 Bdb CILDor. Robinson Pirk (ZAPPr.
NlóndlbśB. WI]NDY v Haus BŃilon)\r|

^ 
Mijsniil l Nl KnjaĆÓll

3.lldb ZORO Ur.Nc Zazr*ov (l)lllos
!.d Slc inhi igcrqMl lc,( lABlv l} l lu)$l  J .Ccch
'l Rdb MIt,o z Alm{zu (KARLY vd. No-
riswlnd. (^|ł|N^ /\vl3)$| |, P1|cr
5 Bdb |lo|lco o.t Dvocl' |]rłtov (lili
cljR v llaus Dcxcl' clTT^ 7 l,Óvań) {| s

6,Bdb AMON z Divokclho rolladu (ROC-
cOv Schloss l{uidirrs,lla^ lvrt.)wl J. Kh.

KLASA MŁoDZIEZY (l3)

sędzi. Jan Gecelovsky

I Bdb PIco Do]|by B.hcnnł (Ko|.^lx)
Avox, MnSSlli lrlukr) wl,.r. svmcm
2.Bdb 7,Et-Lo v d. lldzcirncr l,nnb (l OR.
Ro v stcigcńol Ros^ {d' tlo|7hcnnc! LiF

3.Bdb KIMoN z Aginr (KO|ADO Av .
J^NljT 7 Poluxu) rvl M'słslk
4' Bdb x DM v d' Ho]2hciffct Llńdc (HI]Ro
NclDhorlard, D ISY Mccrliucr W6sciburS) vl

5 Bdb 
^KYNj ^lok(|so 

vd. łi51c Ijophc.
c l]RN^ f KÓŚL.kc Rovi|ry) \ l  

^,cJW.t6.Bdb n NtBO v Hrinbulunncn (lIERO
v' NctpllcrlMd. K|M8^ ld HÓl^cnlcr LiF

KLASA JUNIoRÓw {9)
sędzir Heinz Hiihn

l Bdb PIN'IO z Panpy (IACKO r.d.
wienerau' G|PsY z Panpy) *ł.s. stlnis|av

2 Bdb 
^POL 

z Ruzolcl Ul'cc (PRALL l:
Tncń?t'achlal, DENj AnrMn) v Bladgc
I Bdb NORRO Mcsscbau (T cKo !.d
Wicncrau, GINA v. Mcsscbau) wl w Ri.lllnsi

4 Bdb MERIKzLintichu (KARLY v Ar
minius, MAJA vd. HolrhciŃLind.) Bl. maM

5 Bdb CHRIS Kospon (IOKKDR,CcntL.
DIXIE Kospon) wl. P Novak
ó.Bdb YoRK vlady sal (QUAs'roR {d
wiÓńcra!. cHlw^ v|ady s.|)]Vł' M chodur

KLASA UZYTKOWA (9'I
sędzia Heinz Hnhn

ROHOZNIK
SŁoWAcJA
09. - 10.08,1997 r,

l.vA
ROCCO v. Schloss Runding
(NliRO v.llirs.h0l, FRIKA L Schlo$ Run-

łl. A. M'$ńi!.
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Ptoi.ki *|ńalt: Damiań stymó

Sędziowie przy pracy
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!'!A BRoNKo v'd.lo|zh€imcr Linde
(| l IRo r Nerpherllnd' PA U LĄ'Łd' HoDnc.
imcr I,ińdc) w|. L. M'tlhi'Ś
3 '\ 'A DEl,os vd, s lĆinhłgcrqucl lc (
NATZ !,d' RónĆrau' QUINA v'd,
slcnń'gctqucllc) łł M sasak
] Dosł IRK v' Nclp|lfrland (oAMBo K'at.
nroscDs, JULCHEN vd. tlolzhcimcr Lnrdc)

I Dosk CHARON Iv-Rc (QUINTO vd No-
ii$v.nd,IARA lv-Rc) wl. S. Adamcik (

LDosk KERI Dlha Rovcn (LDSKO v. AF
nriDi'N,IIONDA v Nordscc Stunn)wl. S. Ma-

l .Bdb c^N' l .o.Jo.Al  (  AMoR cyrńa'
D^IsY saunń) w|' M' Kudla
I lldb CYRIL S(a-Pro (MARK Z Asn!,
l,ltlSTA Urvai)wl, S. Prcurd
] Db l.^UsTo lłań1alo (uRsus v d' slc.
rtrl igcrqucll.. NclEFnmaro)vl PGanolsky

sędzia Jan Gece|ovsky

'.udh 
wIN.]A v.d' Hotzhćimt. I,ind€

(NlAx Dclla Lossi! Dci Mrrcanli, PALME

vd. Holzh.inr Linde) rvl, J. Kuo

2.Bdb crNA v. rbcnral(cAsHv wildsrci-
8crLand, JDNNY r Dcishcln' vI V Bjiiń
3 Bdb S^NIA r Linich! (MIKE ! Hlus
aork. MAJA vd Holzhci c! LiŃc) wł. M'

4.lJdb KESSI z Tlrgcru ( Roccro !
sclllos RuDdńg' c^l'PY Tomalcli) vł

s. l ldb DONNA AnimaBox (MlK! v l laus
Dork' I:LoR^ f LnnjĆhu) ql

6.Bdb ACNESv Ncbchcc(CASH v wild-
Ści8cr LaM. SANDR^ y N.bclscc) wl' M'

KLASA JUNIoRÓw (l3)
SędZia HeinZ Hiihn

. ;  .4n;ł.,  ' . ' i .  Fnr i&rĘł

r.Bdb ARlANll v. Aarblick
(H!]Ro r N.lphorhńd. HE|DI v' wildttei'
E$ L!nd) wl. H. Schudcr

2.Bdb OLI z L ir l ichu( NINO v. l l ius Krr '
incr, GAIA z l-irliclu) wl. L KocJnda
3.lldb NI^NT zLinrichu(K^RLY v  r
l!!riN. M J,Ą vd l{olzncjm$ Ljndc) wl I'

4. Bdb oMEc'Ą f Linlichu ( N INo v' Haus
K!!nn.l' c |,Ą 2 Linli.hu) Nl.l Turac
s. l rdb OXANA zLinr ichu(NINO v Haus
Kr{tncr' 6,Ąl,Ą z Lnrichu) łl ?
6.Bdb JoLLA v wi|dŚcircr Land (z!
LLO !d Srci htBcrqucll., GRACIA v
Wildslcigcr Land) wl L. sobinÓlsky
KLAsA UżYTKowA (15)
sędzia Heinz Hiihn

caly cfas prołldzil{ \łlLLA. ! 
'' 

drulim
miojsu dlusi.,lś olrz}mywała się ussl.

r.va WILLA Vlady Sal
(t,ĄRs vrhodohki, cHAlwA vIady sN|)

2vA HtrIDT DIha RoYen
(VlSUNl v.  nnir ius. HoND  v. No scc

l'Dosk J^CK|E lV Ko|orłdo (tjNDo vd
Pktc,l.|ophc' I]R|jI^ v sĆhnó|dcĘalk) wI' L'

KLAsA MŁoDZlKow {20.|
sędu ia Jan Gece|ovsky

r.Bdb TOSKA z Lintichu
(M^x DclhLoggia Dli Mcrclnti' P,ĄLl v.d'
|lol,hgimtr) rvł' v soli!r

2'Bdb TosK^ vilaxG (lw,ĄN !' Lcchtal,
NIKKA Kololado) \łł' v Grossmann
LBdb ULTR^zLiDlicnu (TORRO v. src-
|gcrlrcl lDAf Lnllicnu)wł' l Kocajd!
.]'Bdb ALK^ 2 UthhÓ Dvoia(Rocco v
S$|oss RuId]ng' JESI Dllra Ro!cń) wl' M.

5 Bdb TERA r Llntichu(MAX Dclla Los,
gia Dci McrcalLi' PALI vd' HÓlzhcimcr

ó.Rdb B.{Bs v'd Holzbcnnc! Lnrdc (PITT
\ Tro|rjc. K.ĄRLA v wicscnborn]!vl, H scnu

KLASA MŁoDZIEżY (l4.|

] |)dŚk Llss| D|h! |.ovcn
(ZAMB v. Klcibinacr Schloss, I-liNNl v. Ar.
bu|g) w|, 

^' 
Ml y l j l r  i  |)  Mł W l

3 Dosł N|'RA D|l[ llovcn (ol]ljR v Non.
Lr . IIONDA v Nordscc sMnt wl.   M{'

4.Dosk CHIMA I! Rc (QUIN'IO v.d No
swłld.l.^l.^ lv Rc) wł' D Rchak

5.Dosk MINA Advi l  (LUC Z Bclo l i t ry,
J^o^ 7 D!ńxru) wI' |'' 

^dlmcLkó'Dosk J^CK|E lv R. (HI]I{o v Kaib&h.
|]^R^ lv Rc)w| D Rchłk

7 D.sk w NESA Vlady Sal (LARS vrho-
dolsk] ' .H^|w^ Vlady sa|] wl 'J  okłsł

8l)osk Cl| 
^!wA 

vlddy s^l (VOPO v. Kir-
schcnlll, ADRI^ V|ady sal)łl' V s0lai

9 Dosk RIT  bca(FELLO!. Valcnridroi
Cl.llRA Abca) wl M Slovak

lr) .Dosk JANE Vohrcr (AJAX !.  Hal lcr
(xnińg' Z M B^ onyx Bohcnria) w] s Bobck

LBdb OABI v Batu (WATŻ !. Schonrltl-
scn,zrLLl  v Baru)wl.  K cc.h

2.Bdb DONNA SLa Pro (T NTO Hcl lo
Arangvo|gfi -ijrscg' FRlsTA Utval)vł s' lrou

LDb CrT,Ą Monn (LARS vrhodolsk,,
HLINNY Abca) wl. D. Pck.rolic
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KLUBOWA
WYSTAWA
OWCZARKóW
NIEMIECKICH

ilILADA
BOLESLAV
CZECHY
23. " 24,O4.L997 r.

mowit}m Śzybkiń kłusie. j aki zaprezento.
wala ta suka' sędzia prfesu!ąłjąnapiĆN.
szą lokatą którą utlzymała już do końca'

Klasęjtrniorów psów wygEł bez.
apelacyjnie najlepŚzy w tej stawce Pen z

w klasach uż}tkowych bef nie.
sppdzianek: suki vlgrala znana Nikka Ko-
loEdo. zo st.onymalki, wnuczka 

^polla 
v

LaacherHaus. Śrcdnia' odoskona'ch pro'
porc]ach suka. o pięknyń' |ekkim i sprę.
łstyń ruĆhD] psy Hero v Kaibach' Moż.
na Powiedzicć' żc wy8rał z Rocco v,
SclrlossRundins (zv: klubowcj walszawa
'96 iklubowcj słowacj i Rohofnik '97) po.
nicważtak wypadało. ZaPagiony ibcz foF
my, j edynie rozczalował Pub|icznośó

Na konicc odbył się łybÓr naj.
lcpszc8o psa i najlcpszcj suki wyŚawy
(spośród zw'cięŹcólv kIas ńłodzicży' ju.
niorów i użytkowcj)' NajlcPszym psem
zosta| Peft 2 Pampy. a najIcPsząsukąNik.

Nag|odżono pucharami picvsze
trz) psy wc wszyslkjch mlodszych klasach,
a w klasic !Źytkołcj Ńszystkic zaPrczcn.

'Effi S* in#

DIANA Hartis) wł' H' Mclounova
2 Bdb SIRI< v. Wildstciscr Lstrd (GILDO

! wL n.'!ĆrLań{], (jlNA v Wj|d$c|8ct
Lmd) wl. Jaromir trdłlc
LBdb QU^NDO H.rlh (NATZ v Stcisc.
ńol DI^NA Hań$) wl' ll Mc|ounov!
4.Bdb 

^POLL 
Omis Bohcrnia (l lOBBY v

o1clschcńo!i oRt]sT,Ą z kkonoskcho

5'Bdb xERo k|ukl (w^ LLo l' lłkMch.
r.l, M YA klukr)wl. Mich vidlar
ó' Bdb STERN z LiPc (N^Tz v stcigc ro|
MoNl v' Tc!l.ćlskan2r1) wl, Jni Malousck

KLAsA JUNIoRÓw {9)
sędzia LadisIav s9far

W dnlach 23' i24'ŚiĆrpńia bL w
miejscowości M|ada Boleslav. odbyła 5ię
Czcska wystava Kh'bowa owĆzatków

Pierwszc8o dnia przcprow.dzo-
no occnę wszyslkich k|as psów i suk ..na

Śró,]..(ziko|iczono tcgo dnia occnę klas mlo'
Llzik{iw ihonorowcj) om2 lcŚy psychicznc
dh klaŚ !żytkowyolr. Tcs|y miały micjscc
na plycic stadionu, pub|iczność mo!ła jc
og|qdnć wyłącznic z trybun (takjak ifrć.
sną Ś\dziowanic wszyŚkhh stawek nslep.
ncgo dnja)' przcplowad,ało jc tŹcch Po.
forantówwgkolcjności]pięćpsów.zmia.
nł pozonnta' pieć naŚePnych. 2miana po.
zÓnnt8 ikolcjnych Pięć i zhiana ild Nic
złchwycił nos poŹiorn wys2koIcnia Psów

Drugicgo dnia o godz. 9.00 ror-
pocfelo Śię s{dziowanic. wszys!kic kIasy
były occnianc najednym rin8u. zmicnia|i
sielylko Śędżiotvic, Na płytę stadionumicli
*slqp wy|ąc2nic wystawiający cfcgo baF
dfo Śk.upulatnie Pihrowała kilkuosobowó
obsługa dngu. a co badzoutrudniało pra.
cę'.luzatom''. którf y w straszliwym upalc
musicli obicgać wokól cały sradion'

W klasic ńlodzieży suk bardzo
dlu8o na pielwszyń ńie.]sc! szła córka
sh.nlo\a xano . PÓńi v Bol€mannshot
Bard2o efcktownic wy8lądała w chodzic.
na napięt. i smyc,y, jednak wszybkim kłu.
sic ..upadała,' na przód co zad€cydowałoo
piątcj lokacic' wy8lała tu suka po znanym
! naŚFello. ład.icwykolorowana i propo!

w klasle młodzieżypsów odpo.
czątkx do końcańapieNszym miejscu Qu'
cÓ Hartis. Duzy. alcproporcjonalnyopięk'
ńej linii grzbiefu' laziło miękkie ucho, bar.
dzie] podobał mi się jcgo brat. dÓskonal€
plzygotowany bie8owo' który skończył na

W kIasie junio!ów suk pŹez caly
czas prowadziła oma Hartis, a 2a nią z sjód.
mego micjsca wciąż pżesuwała się do
przodu Fanta Rumina Moravia. Po niesa-

WYNIKI

psY
KLAsA MŁoDZIKÓw (30)
sędfia Jan Gecelovsky

LBdb UR NO Vihxk (lw N ! Lcchral,
NIw Kolorado)wl Linlard Pctruch
l.Bdb ToRRo Hanh(ULKq rlctl, DIA-
NA H.nń) wl Jan Ncklapil
LBdb ANDY z Mcsra (arnfioru (CR N,
DO v. K.imling, TIXI r Mcst! Krafiatu) wl.

4.Bdb X^SCO v Koibacł (HERO v Kai
bach. cILLA v' Kaibach)łł Michac|a Maicr
5.Bdb UG N Hailis ( NICCO v. Arlct,
D^IsY Hańis) wI' Milan HoIub
ó.Bdb TAsco Vn'xis (lwAN v LĆchla|'
NIKKA Kolorado) wl V Fiala

KLASA MŁoDZIEżY rl2)
sędzia And.eas Rudolph
l'Bdb QUERoHańk{N^Tz! sl.igcrhÓl

I Bdb PERRz Patupy (TACKO v.d. wic
nciau' cIPsY z PanrPy) wł' Musilovi
2 Bdb NoRRov McŚcbau (TAcKo l'd'
wicńcra!, clNA v' Mcsscbau) wl.E L'staab
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( HoBBY l o|Ćścbcńopl lRls Doln'n!)

KLASA MŁoDzIEżY {25)
sędzia AndreaŚ Rudo|ph

'isi'
3.Bdb zlUSOmisBoncmia{HANNovd
wiĆncrau. Dlx|! Hartis) wl. Radlo

,r.Bdb DRRo Suchc Ldrcc (ALtXlS v.
Taubcńbfu unĆn' oLA y'scljloss Rcgcndoro

5 Adb RONY z Lipc ( NIC(ORY Hollc_
dłu. MoNl Vd' Tcuichkanzcl)

ó Bdb NERo Hłrtis (NERo !. t{rscncl.

IRIS Doltuina) Nl loscfKiatocbul

KLASA UZYTKOWA (24)
sędzia Kare| strouhal

|'v^ HElłovKaibach(vL]ll.v wicsco.
bońr' D|N^ v' Kiiblch) wl. ccr|ri Mlic!

2 vA RocĆov schloŚ Rundin8(NERo
v l'|i!schc|' FRIKA !' schloŚ Runding)

LDosk NERO Dolnina (LASSO v Ncucn
BclE. LARls Dolńin.] wł' PavclLcd|

LDosk DDT,OS v.d. Stc inhi igcrqucl lc
(N^Tf v 'd Rolncrłu. QuIN^ vd s lc.
inhiiscrquc!l.) vI M' saŚnk
4 Dosk MARKOS Mikor(ORNO z Poluru,

^NLTTMikor)wl 
M Novolńy

5'Dośk w^NKo onlis (coNDoR!, N.'.
buh|. Dlxll] l|dni' wl, Mlnin slobodł
6 Dosł l|colo Av.x (J l .cK Z Poluxu'
lDlL2Gcnoł| J ln Hruska
7.Dosk I,ESKO v Kaibach(KIMON v Dar

^lhcdy 
s Hocvc, OILL  v, Kaibrcl) wl.

8'Dosk oŚhnR Mar sar (^loLL v. Laa-
cIcr Haus' 

^|KA 
v' slcphansqucIl) ł|' Josci

9 Dosk cERRo7 PcNtynu (LUTZf BcrÓ-
1iny, !lllj Dolmina)rvl Ludck Docckal
lo.Dosk DUI'! Klsio (TACKO vd. Kahl.r
flcidc, B^BKA v T4lbcnbrunncn)wl.

l l .Dosk EGON Miko!(TIRCIUS Mikor, L l-
LIDA v Bohhnrlt wl HlnaJaslov!
12Dosk CASTOR LiMbclo (TOLPAN v.
Nooń, 

^FR^ 
Linabcro)wI R'.J Radovcsńicli

l3.Dosk x^lo z Podkostcli (coNDoR v.

Nazibuhl, BUN! { Batul wl Vladmr Mc*a

&&w$
KLASA MŁoDZIKÓW (35)
sędzia Jan G€ce|ovsky

LBdb DONA z Podradbuzi
(IWAN{ Lcd al, UTA v.d. RottorMallcr)

2 Bdb TOSKA vitaxE
(IWAN v Lcchtal,NIKK klorado)

3'Bdb KELLY v A.lińc
(SASKO v Noriswand, SINA v Arlinc)

4.Bdb VARA tłaftis

I udb F|N.lx BÓhcmiaA.ro
(fDl,Lo v Valcnlnnol ILAM M E 

^cro)
2 Bdb QUEIN Hłn|s
(N^Tf n' slĆigc'ho|' DI^N^ llart'

3.Bdb LEIDI Crat
(cAsH v wi|dstcigcrLa d. DIxIl]cłra0

4 gdb URIr\H FabarcBohcńia
( l ' l lLLOvVrlcnl inholO!NIlSlSr.bdc)

' 
l] b |'oNI Y BclcńaNnro|

(SH^NTO S xrno, ONNA v Bcrgrlannshoo

6'Bdb sEt-L^ v BcĘmanDshol
(oLK n BcĘnanńshof' ULMD !' Ka|tcncck)

2.Dosk OLSON Ma! Sar ( POLL v Laa-
Srcplansqucll) wl Vacbv

KLAsA JUNIoRów (22)
sędzia Ladisl!v słfar

l.rldb I NT Rumina Momvir (RON !
Lccl]lal. L^RIs Dolmńa) wl' Jir1slatoń

2,l]db oRNA Hańu (BRAVos v' slcilćn
Haus'DAlsY Hank) wł KarĆl och
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hnr, NICKI zo\anck) NI I Shadi J Klcval
I l  Dosk z^NlBA MikÓr (AJAX l  t la| lcr
OsninA. VANIBA Nlikor) rvl v Brynda

I nlb ZlN]\ ()nrs Bd,cnu l l l^\N(l  \  i
NLcnt]uL. |)|x l|] 1|xd's) lvł NlLch[|]

. l  B b l ' l l l (E f l rd is (OVl l)  v(1. KrhLcr
l]c idc. Ą]L||]N1|! u Uc| lu)Ś| A]cI l  Kl lcrc lł
5 InLb ,\S|<^ Mo,a! 'x lhsso (WICKO !
|.1\rnwch'. Bl:NflA / Plrunskt,chl !vl

6 &|b l ,EccY I lł| l i Ś  (oV|D vd xl| j] .]
l l . lc .  Alt l l :Mls 7 c.rnL) $1. ZirL N.k\r|!

Kl,^s^ UŻY,l.x-o]łĄJ2g)
S{rdzia. l i r i  Sisk{

zwYc|ĘżczYNI

I \ , t\  Qt[N KfrrNock. (CUNDO .
lłrńgUL!fui. x^R]\ /. s.Ivrv) \'] JtIlJ]ovl

I \  \  l . lss l l )  r i l{ i\ .r l l . \\1lrK !hf '

! . r  \ . l i (\\ L L.NNI\ ,\ .11tu!)\ l  )( i r ,

EEffi ei r€

|1t| ' I l  luLht ')  !/ l l t r|!  Dl  /E\ol/cół

l .\A NIKKA Kolorado
l l ;N|)() v.( l  | ' is l .  l . rophc. I .c. ił
\ s lhmndcrp k)\ l  v | i r  r i  L Lr l ln.nr

,1\^ |)o|łts || l f l |s lJ l j (  K V No|j l lDr.
ol t l :S l^ 7 K koro:rkol ,o l\ iLcr) \v l  lxRnnf

] l )(xk l]|]I!A \ |] iÓolc 'c.k (J ]( .K v No'L
otrnl .  ( .^S'|^ V I]cN.tĆk] N] (].o]! ( i j ' IL

: | ' )śk lc^ l|rdx 1|] l] l -| ' ()  \  \ i ] .dtd| lo l .

^|ł'|.|]NlIs 
/ (icDo \r| |l(']l ],(L ovl

] |)osk sINIoN KIxłu).ko (( iR^N])() \
Kl  Dl l l ] ! .] '^N^!d ||(n]cD lł ! lLV] |\$jIN
t |).Śk NlIN^ 

^(l\ 
]  (| 'L] ' l . f  

'  
j ]|  .L lDr. .

' \(;^ 
1|).  ln|] wl l ' ! |  Ą ' j lo 'crk

5 l)osk  t l l l -17 ]\grnL t| l : l  I  (J \  Vr l l r-
knrtml l  tNlrt/  / .\!truJ \t  l \ t  SNL!
ó J)L\[ N^' l ' , \ l , l - l  \ l ' [oI lNU'|7 \ J No||
ŚuI l| .  A| \ ,N Nl][on \| l1! ' t\ 'L j  Nt\o[r)
I l )ork (Ol l/ l  Ltrny lo l tNo 7 I ' , iLu\r.
ANL S( l l  (rrr l )  \ l  \rLdin l l ' )Ddl
N l)os l  S,\ l -\  K rrroorko l( i l l ]\Nl)O \
Krnr lrrg. l ,ĄN]\ \ rL l lu lrrDla.)\ l  Srotrodr
0l)o\k ORIS Nlrr Srr ( ,\PO|-L \ Lrxrh.r
l l ru:.]\ lK^v Sr!|)hrn\qr! l l )\v l  \ i ' .Lr!Jrrdr
l0Do:k ClNl)\ ' ,\r . i{OR,\NDO\ Kr iN'

Szczeniaki
Hodowla Abakus

wł. Marck Dziuba

O.Quai ru den sieben Burgen
M. Anette Abakus
ur. 22.0R.1997r
( o.l lc os v. Am]inius m.
MriDdy v. Thunlcr IIof )

O. ! l ick Arlctt
M. Brenda Abakus
( Fedol v. Amrinius )
( Oma v. d. Lcngernheide )
ur. 111.08.1997t'

J. Puculek 0-18-121196

PRYWATNA LECZNICA ZWIERZAT W & K lek. wet. lanusz Wojtaszek
olbru.i.t !slugi nr zakresr". - diagnostyka, konsultacje i szczepienia ochronne - bezbolesne
tatuowanic szczeniąt - e|ektroniczne ustalanie płodnego dnia cieczki . chirurgia miękka i
kostna - EKG - biostymulacja laserowa

WIELICZKA, ul. Wawrzycka 37 A tel. (0-12) 278-35-11,278-57-32
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WYNIKI
WYSTAWY
ZAKOPANE
3 V t 19

." . . l : '

Klasa M|odzików (1)

I lldh llDliN rtrrd StrDlykr
||oKKIiR Z clIlU. HEs^ Znrd slrUńr.kl)

|| '  i  \\  l . ;  K '  R!konicł\ki

Klasa Młodzicży (2)

I l]db lIAliDY cibdlorvu c(ił (l|l:LD v'
Nrrphcrl!nd, llLl.l u Bolcnir)

I l': K. DobrzońŚki'
Wl.: 1,. Kupisrowski

(K^s v. t|crdcrskrinr' tńN^ cZ!r(trk)

tl.: '. \ł|'; P' córlk

2 Dosk  TIMAMcdoT
(JoKKER z G€nlu' PARI znld strumyka)

H.: M. Stanios,

3 Dosk DEZY z Imiclina
((AS r rierderskrins. VICKY v, Krcnen-

H.| w. woźńi.'.
wł.: B. chmic|

2 Dosk l,RlNZzl{osowcl
(LASSO v, NNcn Bcrs. DOLLY z Rogo-

H. i Wl.: l-. Szlrt

K|asa championów (2)
Klasa Juniorów (5)

Klasa Otwarta (ó)

I Dosk IOKKER z Ccrtu
(r '  NDOf Crnru. CrNDY z Gonru) -CWC,

tl'Iv Plha' w|'j |<. Rlkońit*ski

l Dosk' S,ĄNDRA zlmic|i|ra
(|'lRoL Y' Kroncńleo'vIcKY v' Kron.n'

H.r W Wo:tnicnj
wł.: H' zlmorosski

2 Dosk' Jl.ssI7 PłlrcU ccsar^(L^s'R v.
I'l!toon. sANttl (!dimrn)

ll. i Wl.i M. Kicr-Blb.ich

] Dosk' I.LIjUR 
^skclj|a 

(fBóJ 
^c.r^u'rc!'n. CIILA z !'olskirj Wsi)

rł. i w|': J' wiśni$sk!

4 Dosk KAI  f Zakopiłislicj (DAGO t
Bolorir. R!MBA Al2aLjr)

H,: W Kowrlski,

Wl,r M, Poloczlk

Klasa Otwarta (2)
I Dosk' AR  spod Rówńicy
(KAs q He.dc.9I{riq' ZYTA lpod Równi'

H' i w.: M. Ju|ćzok

] DÓŚk CZ^NDRA  skcdl.
(zBÓJ Acc..Ąur.un, CELA f Polskicj

H.: J' wiśnic*Śk'.
Wl.: K, Xiwtk

] Dosk oRlsTA Hańis cs
(BRr\VOS v Stefien Haus, D ISY .rtis
cs)

H'l H' Mc|ouńova.
wł.: H' zlmorowski

4 Dosk' AFR  z BŹcźnicy
{DAGO z Bol.nir, FENCA { SchDllollgro}

H.: S. Modor,
wł.: K. Kukulk'

I DÓsk NATfz Kojca chanpiÓnów (P|.
ROI- \. drononsec, FABRI z Kojcr Chrm-

ll.: J' spUż.k'
wl_: s. sr,nck

2 DÓsk N^T^N 7lnrich !
(K^S r. Hcrders*ring. VIN^ r: Xronenscc)

H.: W wożnic'.

\ł |.: B. Napicrśk!

i:L: : i  . : .1

Klasa Mlodzieży (3)

I Dosk BEAUTY zPolanyImic]ińskicj
(PIRoL Ł Kronenscc'vlNA Ł Kronuse.)

IL: B, Napierska.

I
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Klasa Szczeniąt (2)

I Bdb lCoRz Kojca E|bika €
(LsTo !. Brru, B[t.Ls Mcridio)

H' iwł':  M' BachÓź

2 Rdb OKTOMBtrR 
^lhamhr.1.1^(jO vd Wolfsburg. BAS1^ r Kojca

l l ' : 'Ą '  P iwotv.r '
Wl.  K. Złidol

Klasa Młodzieży (1)

l Bdb l.r\RT z Kojc! EIb'kłme
(G'Ąl}Iło v'd' B!rg RcichcnŚcin' l]oN^

I' l ' :M BachÓrz,
wl ] W. Mrożck

Klasa Juniorów (l)

l Bdb ARoN Dębory
(VICO v.I lu i^ Hinldonk, BEm )

H I R' Bożck.
W]. R' Bożck

Klasa Otwarta (2)

I DoŚk NATZ z Kojca championół
(P]RoL v' kÓnenŚcc' !^BRI f Kojca
clrJmpionów) - cwc

H.:J,  spuż.k.
W.:^. Sla lek

2 Bdb RJK f Jurtj skiego Źród|t
(KAS v Hcldcńkring' GARDA, Juraj
skiego Ź!ódła)

H : 
^ 

Mrchowrcu,
Wl.rE Kut

l Dosk oMAN z LiŚkh Do|ół
(DAco zBolcnia, AST  Ź Lisich Do.
]ów)' cwc' Zufc. wyst

H'IJ,  Wysoczński .
Wł,: A. Tiahnybok

2 Bdb KARAT Bo.ek Zwierzynieck'
(lELIx v schloŚ Mickcln. R^MB^
Borckz$rcrrynrecK!

] l ' :L '  Żu! '
wł.] A, Piwowar

Klasa Honorowa (l)

l DoŚk' URAN Accr.\ur.ru
(NATAN v. Huhbach. T NNE. d

H. w Zicdccki,
wł,]M. iydżik

s ę.ki a. M. c..r,i o kułŚki

Klasa szczcniąt (l)

I Bdb OKL^HOMA Alhambrr
(J^Go vd wolfsbuĘ. B^ST^ 2 Kolca

ll A I'nvowr,
w].:^' ( jąsior

Klasa M|odzieży (3)

l DoŚk' ll'sl Z Dzi.dzic
(GURO z Rogowci. DLvl z Dri&lzicl'
CWC

l l '  M. c icślawska.
Wl I A TiafinYbok

2 D'Ńk. PENNY trd. Ildfheimtr Linde
(!SKO !.d. wiolcrau. P ULA v.(1. flol

1 l ' :  l l  SchŃlcr.
Wl rA wodr

] Bdb. soNI^ z |ńi . l in i
(Plllol- v. Ktuncnscc. VICKY v K(l

I l  ]W wożnic! '
Wl B NdprcNk!

Klasa Otwarta (7)

t Dosk.,\WRAStlysrtkcjr
(wl( KO v Fc!*f lwch!,  YOSKA vd

H L R2!chow!ka,
W]. K BicnńŚ

2 DoŚk. Bf,l,Ls M€ridio
(YECKv Blci(fcld, c^BI z BcrÓ|'ny)

H.:R. Bihka,
wI. M' BachÓr2

3 Dosk. JAKSA t Osicdla Porajn
(Z^llAR zJLmjŚkiego iródła. DM^ z

H. A. Mi2eM.
WJ : A. Slanek

4 Dosk AFR,Ą z Brzcźnicy
(DAGO r BolcniaLIENG^ v. Scholloll_

II : S Modcr. wł: K, Kukułkr

-w
WYNIKI Klasa Użytkowa (2)

H.:\\r. Mart'n,
Wł'] A' liwowar iJ Zydz1k

3 bosk BEAUTY z Po''ny Inic|ińskiej
(PlRoL v Klonensce. vIN'Ą v Kloncn.

H :B. Nap'eska,
wt ] W wożnica

Klasa Juniorów (3)

WYSTAWY
KROSNO
20 v 1997

tt::t,::ilr,.y

sędzia - M. Czełniakowski

(N^IZ v. Sleigcrlroi IDIL z Gcntu) '
CWC

H : J Zavadlik,
wł.: J. Źydzik

2 Dosk JETTA vd' wi€n€rłu
(NERO v Hirschcl, WARINKA vd.
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Klasa Użytkowa (1)

1 DoŚk. BASTA z Kojct E|bik.me
(OABRO vd. Burg Reichenstein. DLBE
v Bad Ba|l]. cwc, Zw' \'vyŚt' iRasy

H': M' Bachórz' .'
wł':A' Piwowa.

,,

Klubowa wystawa
owczarków
niemieckich
Austria
1997

PodWiedniem w dniach l5 -
l7.08.l997 odbyła się Austriacka Klu-
bowa Wystawa owczarków Niemiec-
kich' Poniże'j prz€dstawiamy wyniki

Z.\ł,ycięzcami zostali KARLY
minius i KIRfiE Lechtal

!łda^ft fu!ią!|] \|!a\

p$Y
K|asa mł.
Pct€r MEssLER

2. EsKo Hawelkaw€g ur.04.9ó
o: ANDY Dolomjt€n
MTDOLLI Hawelkaweg
3. ROMtrRO Noriswand ur.07.96
Or QARTZ Templari
M.r OLMA Noriswand
4. RJNco Ambr. selvtggla ur.0ó'96
O: JUMBO Dolomiten
M: VOLKAAmbraSelvaggia
5. cUP Piste Trophe ur'02.9ó
O: URK Winerau
MI MoLl Pist€ Troph€
6. IKO Trienzbachtal ur.03.96
Oi ZAMK Trienzbachtal
Mr PUPPE Trienzbachral
7' ENZo KaPe||enb€rg ur.03.96
Or MATTY Winerau
M: WOOPI Kapellenbreg
8' DAx Pist€ Troph€ ur.03.9ó
oI DoLF NatuĘark-Almuh1tal
M:MANDY Aureliusz
9, WERO Hause Monika ur.03.96
O: INDO Burg Haidstein
M:INGA Haus€ Monika
l0.cARUso crafenteich ur.04.9ó
o:ULKArl € r
Mr LUCKIE Wjldsteiger Land
ll.oRAK Haus s.oppacher ur.07'9ó
O: SCOTT Deo Datus
MIZAMBI K€ll €rbuk
l2.RANKz centu ur'03'9ó Rocco
Ł schloss Runding
Mr KIMBA Awax
13.SlRK Wlldsteiger Lsnd ur.03.93
O:GILDO Wildsteiger Land
M: GINA Wildsteiger Land
l4.IoNAs Piste Trophe ur.0ó.96
O: KARLY Aminius
M: TINA Hirdsartnen

ut.I7.02.96-I6.08.96
p.Śy 40 sf|'

l. BocAcclo wi€n€rau ur' 05'9ó
O: FANTO Valcuvia

I
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i i . l.!ł{r

Klasa juniorów
AIbert PLATZ

u. t7.08.95-t6.02.96
.rzt.58

Po.lczd! Pte,11.], \ł lędzion,dhill foznv

$i!|?Il o Pbhl.ń|dth hollowldńlth f Pl?f|

de||aó y P P?l.lŁń M Ess LER E M

i# €d.

K|asa juniorów
Wolfgang TAUBER

|| l1 l7 '08,95.16()29ó
srt 29

l .  JAGUAR wi ldst € iger Land
ur.09.95
o] ZELLo s(€inha8erquelle
M: GRACIE Wildstciogcr Land

2.ZANTo Rotcn Matter ur.02'9ó.
O: LORD Georg Viktor'l'ulrn
M: FOXI Roten Matter

r.:.:... :':i.ll
Klasa użytkowa
Johann NISZLtrR

l 'ERLE MuhIcnw €g ur.01.9ó.
OrZABAXLecblal
M:TAMlRA Kapell €nberg
2. l  l{EA BAronenwald ur.10.95
O:NICCO Arlet
M:KlRA Baron€nwald
3.JAMINA Noriswand ur.12.95.
O:OLK Bergn]annshof
MTMARIT NoLrshwaod
,l .PALlE Wildsteger Land
rrr.2,6.t2.95
OTYASSKO Roten Marter
MTMARIT Wildsleiger Land

s.ZYRA Rotcn Mattcr ur.02.9ó.
O:LORD Gcorg Viktor Turm
M:FOXI Rolcn Matter
ó'ZrwA Batu ur.12'95
O:QARTZ Templari
M:OLINA Batu
T.DOLLY Dcnteltrl ur.02.96
O:\'UGO Michaelswicsc
M|KASCHA Neuen Hauffslrassc
8.HALLA Arlinc ur.01.96
O:HANNO Winerau
MiLASKA Arl ine
9.PIGGI Wildstcigcr Lind ur.12.95
O:YASSKO Roten Matler
M:MARIT Wildsteger Land
l0.trsTHA Muslenw€g ur.01.96
OTZABAX Lechtal
M:TAMIRA Kapellenberg

VA I.KERRItr Lecht.r l  ur.12.92
OrVAX Dolonriten
M:XENA Leclrtal

vA 2. lNA Jnhnhohc ui06.94.
O UI-K Arlct
M:Mrrir WildstciB.r Land

3. |.Ax Muh|enlł€c ur.0l.9ó
O:KARLY Anninius
M: S^SKIA Kapcllcn Bcrs
4.WUMM Ehrenfcste uitl.95
OiKARLY Anrinius
M: JESSY Ehrenfeste
5' JACK Hohstadl€r waten tlr.0l.96
Ot SASKO Noriswand
MjYULE Treinzbachtal
ó.ARRIBo Hawelktwe8 uill.95.

OVVCZAREI{
OjYYASSKO Roten Mater
MJNKA Hawelksaweg
T.DORIAN Iluhlenneg ui01.96.
O;SMARAGT Kapcllenberg
M;SILIKE Schrvittcrland
LJASSO Erlautal ur. 09.95
OiHANNO Wienerau
M: AND^ Erlaulal
9. FLASH Muh|enlv€g uio|.9ó.
oi K,ĄRLY Anninius
M: SASKl^ Kappclcnbcrg
!0URANo Haus €  Monika ur. l l10.95
O:INDO Burg Haidstc in
M.ASSIA Traiscnla l

ut: ad drn l6 08.1995
sz|.4Ó



vA 3.ELSA Haw€lkaweg ur.ol.94
O:TIM Haus Kleebach
M:KoNNIE Hawelkaw€g
VA 4.ARXA Basilik ur,03.94
o:LASSO Neuen Berg
M:GERA F€senstein
VA s'oDEssA Piste ńophe ur.03.95
O:URSUS Steinheguerquelle
MTRENEE Hasenbom
vA 6.QUENDA Noriswand ur.03.95
O:ULK Arlet
MrvlNA Fliederbusch
v 1'LUcKlE Liebeswart€ ur.o|.93
OrVAX Dolomiten
M:LUCY Liebeswarte

V 2.HEIDI Dlha Roven ur.02.94
O:VISUM Arminius
M:HoNDA Nords€e sturm
V 3'TRlNl wi|dst€igerland ur.07.94
O:KARLYArminius
M:RITA Casa Mary
v 4.CLILDA Ond. Di Rtal ur.01.93
O:ZAMB Winerau
MiRISA Onda Di Rial
V5ZI A wildŃcigcrllnd ur.0l.95.
oizABAxL€chral'
M;SNNE Wildsteiger Land

vA 1. (ARLY ArminiuŚ ur. 03.92
O.KIMON Dan Alhedy's
M'MARIT wilsteig€r Land

VA 2. JUMBO Dolomiten ur.01.94
O. LASSO Neuen Berg
M. MADY Dolomiten

v 3. ENZO Buchhorn ur.05.95
O.LASSONeuen Berg
M. TINA Lechlal
V4. UNKO Haus Zieglmtyer ur. 02.93
o'NlcKoR Holl €dau
M. OTTI Haus Zieglmayer
V 5. WARONJO lsidors ur. 11.94
O.NERO Kirschel
M' TALlsA Fossombron€

DWUM|ES|ĘoZN|K |t]1 wRzEslEŃ 7gg7 L3

. psv
Klasa użytkowa
P€ter MEssLER

arululacJ! o.l 
'ęlztcEo

VA 3. LEIF Noriswand ur,12.94
O. HANNO winerau
M. MARIT Noriswand
vA 4. sAsKo Noriśwrnd ur.02.93
O. ZITO Noriswand
M. GISHI Noriswand
VA 5. rDoL Jihnhob€ ux 04.94
O. ULK Arletl

ur. od 16.08.1995 M. MARIT Wildsteiger Land
szt.70 v T.UMAX Liebeswrrte ur.03.94

O. MAX Ncuen Hautfslra5.e
M. LUCY Liebeswartc

V 2' xANDoR Tronje ur.0ó.95
O.UNKO Haus Zieglmayer
M' ANCHIE Gr€nzland

I
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SWIATOWA
WYSTAWA

OWCZARKOW
NIEMIECKICH

DUSSELDORF
1997

SV
Bundessieger

Zuchtschau

W dniach 29 - 31.08.1997
odbyla się Światowa wystawa
orłczarków Niemieckich. Po
raz piąty od l946 r. owczarka.
rz€ z calego świata przybyli do
Dusseldorlu.

Z ńajwiększym ap1auzeń 5potkala
sięobrona KIN(iA v Kańhago. psazlinii
typowo użytkowych . klórcgo ekstcricr
równicź zostal oceniony jako doskonalr|'

Pon'cważ teŚty dla sut odb)a\,ały
się lównÓleglc na dru8iej części stadionu
n'epoyadańy pcłnych tr),ników '

w piąlek odbyła się równięż occ'
na .. na ŚtÓ] .' wszystkich psów i suk na
poszczegóIńyclr liDgach w zwiąfk! z nie'
zaliczeniem teŚtów ' część psównic 4ałi
ła sie do oceny w ringu i zakończyly wy.
stawe 2 oceną nicdośatcczną ' a co baF
dziq zaradni wlaści.ieIc po5tanli sja o fa.
świadczcnic wcleryńary]ic Uspnwicd]n! ja.
jącc nicobecność ich łiĆrząt na ring!

sobota rozpocfeh sie p|czcnIacią
ler'roduktorów i ich potonNhvł Warun.
kicm wzięcia ldzialx w lym pokłzic jcŚl
zgloszcnlc na wyslawę co najmnic] |2 po'
tomków ' . doprcwadzcnic do occny c.
najmnicj l0 Z8losfono 5 | lcPlodukMóq
a fa l ' rczcntołano 3l i ,  Naj l icznicjŚżq
8Npa poloństwn prołldl ' l  C^St]
v Wi ldsrc i !* Land - nic w/brdzita
oDa 'icdrdk zÓchwylu p b|icznośc]. któta
w tynr.ZnŚ1Ć nr lsolvo op!s7cla lł

lĆgo s i[ lcgo dni l  .  n i  s lł loŃiŚku
nlnĄacyinyjn sv l . io.  doslq|ny byl
wydnlk z kol.j nośc ią psów N occt]c '' nn
ŚóJ ''. fa wy.jąlkicn dwóch.qlcPs,ych
gfup2kaŹdqik|asy ]choccnapozost iwiG
no na nicdzicle . Occna goBzych gtrrp
2akońcfyl! sięjuż w sobole

w niĆdf icIa lano udostepniono
wykłz r'sów 2 dwóch !!j|cPszych gn|p w
k!Źdcj k|asic. w ko|o]Dości kala]ogolvĆi t
aby n'c odbiclać cmocjil

Po dokonańiL| wybo|! zwycililuóN
świataw klaŚ.ch nrłodszych i 2ako|ic7cn]u
sqdziowan i. w kl.sich użylkowych I nr icj.
sca od ok'50 ]. fozpoc,ęłI siq naibaldficj
oczckiwana cześć wysrawy . wyL]ór cfoj
]ówck V,Ą ifwyciezców świata '

w ŚDric 12 Ńk otl/ylu|o lylu|

Po sl'krch nl n1yle ŚradnnlL| wosz1y
pŚy f k|!'sy uży|kowci' Ku faŚkocfcni! .
licrwŚly po lostłwic by| L,Ąs S o . zr.iń1
K^RLY adopicto 1tzccic,Ąsl]  'W cf.s iĆ
oou]y p!b|ic2ńość rcłgow.Il bdl|fo ży'
wjo|owo. Ś2ofcgólń ic.  gdyklÓryś z pelw
gorzct s ia 2rprcrcnlowrl  Dolkneb io
fwłaszcza K^RI-Y. lco v 

^.ninius 
.

który |odcuaŚ sz',bkicso kIu{ Pi41łmi nic
nadąź^l 2. bicgnącynr na !icBszynr D]icj-
lol L^sso v NoĆn BoIg. lvstlzynruiąc
nnśePnc psy ' Wtcdy lo publiofDość do
mlgala 9 ę PlzcslNvicnia c'ĄsH^ { wiId'
ścir{ I.and nń dru8ąpofycja 'PrcŚja wi.
dzów nic !v|lynała na wcrdykt sędzicgo
\,1csslct.. który pofosll\łil c7olóvkę bcz

w odniżiiĆńi! od $lk Znianv w
sr lwcc byl\ nnnLlszc, i tak:

. l lv lnsotvał 2l lna 8 - oDlN;7
l0r i  9 - L! lF.

-  \padr: z E na l0 SCOI f
Z$f c jęzcąśW]ata og1osf ony f ostal.

doskonaleprczcntuiącysię.tżeciPiospo.
pr2e'-ln'c] s'ystawy światowęj . L^Sso v
Neucn BcrB.Z lero potomstwa do VA
wszcdl JLIMBo vd' Doiomilen .a wśIód
suk. oPlócz R-ĄNDY.V liemclick IvApo
laz drugj ] . vA olrzyDała piękna có|j(a
fwycieżczyni śŃiala .95 N^T^LIE

PląlĆk .ozpoczĄl sia lcslaml psy.
chjcznymipŚów jsuk z k lasy ułtkowej.
po !!2 piĆrwszy wcdhg ńÓwc8o rcgulami.
nu lopublikowany w SV Zcitung 7/97].
Zmiana regl laminu spowodowala ,  źc
większa niż fazwyczaj liczba Psów ich n ie
zaliczyla. Do occny psychiki doplowadro-
no 202 psy 

' z czcgo 29 nie faliczy]Ó lc.
(ów Ico obniża ocenę ekstcricru ojedcn
eoprli L a l9 zaliczylo tcsry. ile nic pu
śc'lo rekawa I co powoduje plfcsuniecie
psa na konjęc dancj stawki np': doskońa.
lycl l. l5.lpsyzaliczyly rcsrybcz zaerrc-
Źcń zc śIony sędzie8o.

occna suk w klasic uż}'1kowej ob-
fitowala w pr2etasowan ia .i tak :

- awansorvaly I z 3 na 2 - 
^NSCHY;2 5 na 4 -J^D! I2 9 na 6 - BILNE;z 1l

na 7. N^DJA; z l0 na 8. GINGER: f  ló

ovucfAnEl(
na 12 - FYGI.- spadly: z 2 na.l - EOLLY
; 24na5 - R^NDA jz7na9- KERRI!:
z 6 na l0 ' J,ĄSMINIZ 8 na ll ' L'NSA

od pocfąlku ńa piclavs7'n nricj-
s0' p'{knIc pr.fq1lówah się CoNNIE v
r1rbotspicl . któia bczaPclacyinic zostat!
z$'YCIĘŻCZYNI^ śWl^T^

t.
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vd'wi €nerau j 'ĄDEvon BlUc'Rosc '  To
lrIaśnie fdajc się potwietdfać słUs7lośó
lrybotu LAsso nazwycięzcę

Na kon1ec .hcie Ii]ryśny podać pol.
skjc{kcenl!na Sv B Z l9 '7 Naszcfc8ól
n. u^aiIc 7aslu. l l l jc  lvyt ik os]qa! ięty

|rzcf s l l ie 7 k]Jsy ]uniorów. ARIANL v
I| lus Babi|on \ l  wi lo|d KLlN. któn byla
\|]lsyijko\t|t 7 occnł baldzo dobrą ńl
er nrclscu na 251 s'k.W rci sarncr klasi.

n l . fcniowrna byla SABN|INI Abakrs
\!l]\,l!lck Dzn'ba. klóla Po l)ostNlic zaj
mownla 8 

'nj..iscc 
na 49 suk \r Iiątci8fu

]1]. Nics1cly .nL. Prz),Śllr'ih do occIy v
rL.hu $ lynr sxnrynrcz ls ie.wklas ic nr lo-
2|e'y 9 ysta! Ll .ĄNToN ,Ąblkus u'ł' Mfu ck

i)ulubI jo1|7ynrł| occn! bard7o dobr l l
].tó(ń].ż lv k]lsic nrkX]l].'y Iokafitt b]'I
\1^XON r.  Amlf i rs\ l  M ck ( lcrnir
kurvni .k l(nyl]ooccf le r insta)r. 'h l lsk lx
\\ l i IoNłl\ ]) l r]  rnIc sct l t|ko|\c! n.:] ' ]
psy Nr rnt tr  .  /orhlr .dfxL donrNnd/o-
]! . l  l \rąlku /e7r"t] o lr/ynr lło..neDic

v ? - RIXXORT. BNd - Bol l
( ULK v  rlcrr. HELLA v Wurachl.l )
VA 8 ODll\ r, Hirs.hel
( NERo ! Hnschcl . cANDl! v d' wcnĆlłU )
\ 9- LEIF \rd- Noriswrnd
(l lANNo vd wiÓnÓr u ,  N{ARIT Vd Nori '

,hnrwt Ir tui^kd , .,lĘni.lrkt

lialthJ hok, I,{h tI I i4|ttJ h(L

\ l () '  s(() l  l  y, l ) .odnrur
( (]t]s|.| ,  \  w' ldncj lo '  J 'łk|.  Kl]NTl v ]]

{
-ir'.r. "

\t\ | - LASSO r. Ncurn Bcr!
( | io lcmł&cns J,\sS().  |]|K|] \ Nql.n B. lg)
! 2 - K]\RLY \.  Arminiu\
I KIMON \.Datr ,Ą lh.d\ 's H.cr. .  N, l^RlT v

v^.] ( .;\s l l  \ l  \\ ik| l l . iłcr |- l .d
(.r ,\( K r l rL.trrbr l rh l . l l laL l- l  v wldslc ig.r

\ '/\  I  -  \Al l /-  \ .  sr . i tu l ln (L.r  5r
( N(] 'I l  ! '  MoIchbcIg '  |]^()|-^ Ł(L N]l||c.

':*

i  l , l  l (  K \ ,Ąr l .n. RON1Y v l l r tr/!  l t  r t(t .Dk l 1  VI(;O! l l . l l rcr ,  l INlv Scl i*nb.r l r  l

K|asa użytkowa
Peter MESSLER
zgł'364

] 
-  - . .łąl

\ ' ,\ó ' . , !NlBo \ 'd.  Dolo. l i l ln . '^]. ' !)
(| Ąss()\ N|tr . t|] .rg \1t l)\ ,YJ DL) l . l ] i lcn]

v 2 - \assKo v.d, R;t.n Mator
{.]|.cKv Noncun'os, l 'RAl Knsdjcnlł]

ńi*." .. i!;] l
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vl LORD { Geors Vicktor Turn
(JECKv.Noricum. TARAH v Arolsł schlos )

( HoBBY v Glctschcńopf. VERINA v Bafu ]
v 5- QUARTZ r lenplari
( AMICOv Bclgic., FREDAv. PcllcBrino )
v 6.IDoL Łd.J 'hnhohe
ł ULK v ArlĆn.MARITv' wi]dstciaqLand)

\ 7 - KASIOR v, Amur
( LAsso v Ncucn BcĘ . coJA v' Ąmur)
v 8 -V^NDO y, Moorbcck
( ULKv. Ar lcu, MERRI v. Hnschcl)
v 9.JANco ł. FurJtcnberg
(woBo v L&chcnhżin. UTA v' nusrcńbcrB)
v|0.s^sxo t 'd '  Nor!śł.ńd
( z|To v,d Noliswańd , clsl ll v'd' Noliswand )

v,Ą 5. RANDA ł Fl.nc.|ck
( LASSO yNcuen B.rA, VIENCHEN v Bcwic )
VA 6- Btf,NE Blucrnrrcund
( NILOv  dcloga. SILVA BaNml]trnd)

V^7'NADJArs$t l ich(prc sa)
(ToNY v'd wicnc!.u. KljNA łm scclcicn )

( GABIN du Bcfroi Ańcsicn , 6ABY dcs Hauts

$ł:a/

K|asa juniorów
Ul ch KOSFELD
żgł'275

sc | .xANDRo Ł Dlnischcn Hof
( LoRD vccorgMcklo!Tum, MINKAv. Da-

SG 2. AREX
{ woBo v La|thcnhain, wińcckc\VANTA )
SG 3 -JASCl lO r. l . icmcr ick
( MAx dc|Ll  Loggia dciMcrcańl i '  HĄsEL v

sG .l - Kl]vl'o 
'' 

Nlońthb.rg
( J^CU^R v. Mon.hbcr!.  JULCHEN v.

sG 5. N]^Rcos du c|os dc I ' !(ń i l | 'd
( LARRY v' crapctrcho.. HDNJ!Dd!colfĆ dc

so ó. w|LsoN aB 
^grigtnto(lNco YohańcsŚ Bcrg,oL^ 5!$Alrigcnlo )

so 7. Y}:N dcl l 'ońda dj Ri l l
(Iw N v Lcchral .  DUSEd. l l  Ondadl Ria l)
SC 8- V KO v. d. Hc.dc.skring
( YUoo v d Michłclswicsc . QUILLI, ld'

sc 9.  rHos Ł Hln|'ach(!|
( liRos vd, Llkcnslrasc. YoL^ v TrÓńjc )
sCl0- DOI-r'O Scnnorblu(
( |jltos vl LuiŚ.nsl.!Śsc , N.ĄT LII] ! sol.

'  r .  ;
K|asa juniorów
Albort .lo3of PLATZ
zcł, 362

sG | - UNG NA vd, Wirncrlu
{ URK vd. Wicnc.au. cHIL^ v'd. wicÓcra0 )
sG 2. x^NT|r\ v. DlniŚ.h.n Hof
( LoltD v' ccorrvicklorTuńr. MlNK^ v Dc

SG:l - DYLIN^ Y,d. Kahlcr Hcidc
( N1AX dclla l-rggia dci McrcaDti , IOLLY v

SC l - SASKIA r Bicrsl'dtcr Hor
(MAx dcl|o Lolgi! dci Mcrcańli . BR^slLl,Ą

SC5 - XAND^ lus dcn HrB Zygtdlo
( S$ko vd Noriswand, Dl^N^ v HMs Rr-

sc ó. THE^ t' Bnfonenwald
(NICCO v Ar lc! .  KIRAv R.rncnw.ld )

:iillK!
K|asa użytkowa
Helmut BUB

'gł.339

VA t. coNNIE Ł llrbcnspicl
( DRos vd' LuiscnŚrassl 

' 
D^ool v' Flrbcn.

v I- GlN(;Ua q Bl ickt(uor
( APoLLl' LiłĆhcr Il.us. ESME v Rcjnblch )
v  9. KDRR|I' Ł |-cclll.l
( VAX v.'l Dolonril , XIjNA v. Lcchhl )
v^l0 -J^sMIN !'d. zońlclchc
( L^RGo v Brcidcnbbch.lsch|Ó$ . l.^N]^

V l l -UNSALHn.cnborn
(Ex!. |;clscnwchr. w|D!^ v' Hcscńbon ]

var2 - FYCI v 
^lcxy.vo 

Hof
( KARIY v. Arminius, XELAv. Alcxyrvotlof)
v I - UNA d.lh Vatcuvia
( NLIRO v Hnschcl, ULME dc Vrldovin )
v 2- l|ltSSY di Cas. Pozzoli
( HANSEL dci licmass , NILLA dcl Sisnorc

v 3 . INA Łd. J.hnhoh.
( ULKv Ar|clt, MARITv wi|dŚlci3crLand )
v4. BR|oc|T y 'Huh..g.Ń
(ULKv Ar lcrt ,ANGILv Huhncgiab )
V 5 - INDIANAdT Val D'Anzin

VA 2 - ANSCHY {d. M.gistrllo

P NrA v. Wildstciscr Land )
VA 3 - HOLLY !. Ficht.nschlag
( CAS|I v. Mldstcigm Land,
LlNDAv wi|dstcigcr L.ńd )
v,{ 4 - JADI v. Blue - Ros.
( LASSO v. Ncrcn Bcry,
NATHALIE !.d. Wicnc.au )



&
SC 7- MELINDA v. Fien.rick
( ZELLo vd sbńlragĆrq!ĆuĆ'APPIA! d' Ka.

SG3 - CATY v. Finkcnschllg
( FLlcK v, Fi'lkśnschlag 

' 
PETRA v' Tańlra

SG 9 - LIGA v, Bad-Boll
I NA|Zv Slcisc rof. VICHTA v Bad-Boll )
SCl0- ADELIN v. Hrus Babilon
( LASSO!. HaN Babilon . CUCIA {d. Kahlł

ifl *. Ąl .'

KIasa młodzieży
Rudiger MAI
zgr 395

sCl.Mischl l lnd\SIMON
( M,Ąx dĆl|a Loggiadci Mcrclnti, Miscna|and.s
VRONII])
sc 2. MAx t-d. Zcńlcjchc
INERO r. Hihchcl . FANTA vd Zcnrclchc )
sc 3. DsKo Ł Ho|tklnpcr stc
(ZlaLLOvd src i  r i rcrqucl lc,cHlw v Holt

SG 4. VAX lrs drr lrrunncnrtra$o
(MAx d. l l r  Logsia{lc i  Mcrcatrt i ,  XINNIA !d.

SC5-Li l fu-Nol l . rs DADDY
I VISUM v  nrn$,Svckir  BIaEAK A Lf iC )

ItlJ RANDA v Ficmcrick

sGó.s^xd.Ulnental
( MAx dcl|a Loggia dci MĆrcanti ' NELLY

sc7- PALoMo v. Brd -Boll
(OILDOv wildsrcig$Land,FtuxA! Schloss

SG 3 - GISMO v Domenict
( YAssKo vd' Rolcn Malcr, BoNIEv Dońc-

SC 9- NICKOa Xottursbusch
( FLEX v.d. wicncrau , PIA {dici Birkcnzwin-

sclo. sEIKo Łd. LlisonstrNsc
( scoTT v' Dcodatus. Elx^ v, ArbcrbllĆk )

SG4- MEGANE du Don.ine de Cheristan
( NATZ v Stciscrhol , IADSI du Domainc dc

SGs- K.r l rs aELlClA
( LORD v 6cors Vickto! Tum , Karaas DE-
KITTA )
so ó. crMMY Ę Hlus B'bilon
( NATZ { siĆigĆrhÓf, RoNDA v Haus Babi.

sc 7. v|vl zu den sieben BuĘen
( NICCOv.Arlctt, DUNJA zu dcn sicbcnBuL

sc 8' CARIN,Ą Ł uo|uńder8'r(.ń
( UNKov' Haus zicg|ńayci 

' 
AIscH^ v Ho

SG 9 - VENECIA v, Noort
( T MITo v Ńoort ' MoN^ v Hirschcl )
Śc10. coNNrE { TroDje
( QUARTZ dĆi Tcmplari 

' 
TINI vschwabcntal )

DWUM|ES|ĘofN|K Nr1 wRzEs]EŃ 1gg7 L7

$t:K*
K|asa młrodzieży
Frank GOLDLUST
fEł, 49t

SG | -YESSI lus Agritcnlo
l SCoTT v ocodarus, XEN  nus Agigc o)
sc ż'cHrPs| van dc Hcrdcrslarm
( N^Tz v' stci8c!|rof' xDN,Ą !. wildslci8cr

SC 3 -CINA von dr Hcrdcrsturm
( NATZ !. Slcilohol, XENA v.Willdsrcilc!

!r !r l r--! lMI r-r-r l rrrrrrr-IIIItII
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Siemianowlce ślaskie. u|. Hermana Wlóbla 10
Te!. 1285 - 986

LEczNlcA DLA zwIERzĄT

tek. med. wet. Roman Aleksiewicz

poleca:
- szczepienia ochronne
. diagnostykę rentgenowskQ i laboratoryjna
- autoryzowane badanie dysplazji biodrowej
- |ecznictwo zwierzqt
- wizyty domowe

l r rrrrrr-r!!rtrrrrrrr-rrrrrrrrrrrrrr l
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JAN zEMŁo

Kynolog
musi być
pasjonatem

Moją pierwszą rodowodo-
wą suką rasy owczarck niemiccki
by'ła CEUTA f czyżowianki' Ku-
piłcm ją w 1976 roku. Wc}eśnicj
Inralcm nicrodowodowcgo
owozafta Szkockiego. Rok tcn był
dla mnic czascm zmiany stanu cy-
wllncgo' Micszkałcm wtcdy wblo.
ku i nic miałcrr jcszczc ko.jców
MLlsiałcDr Przystać na waruDki
zolly; ..szkot'. zostałoddatry w do-

f)laczcgo owczalck nic-
nriccki,/ Na pocfątku lozwaźa,łcnl
.icdną Z p ięciu moż|iwości : Bok scl'
t)og Nicmiccki, Dobclman, Rot-
twcilcr i ocfywiścic oN. Jak widać
były to wsZystko rasy z moŹliwo.
ściami użytkowymi. Rotlwcilcl, o
ilc dobrzc pamiętam, był tylko jc-
dcD w Boguszowicach. Po bokscra
nusiałbym jcclrać do Łodfi' Krę.
ciłcm siępo wystawach' o8lądałcm
psy. W wyboŹc pomagała mi książ.
ka p' L. Slnyczyńskiego ,.Psy f|sy
i wychowanic''' PamiQtaln. żc by.
lcln w hodowli p. T. Mrowca. Tam
oglądałcm CYGANA z Białego
Potoku. Wtcdy rlicstcty pan Mro-
wicc nic miał szczeniaków. Na
ewentuaInc musiałbym czekać chy-
ba z pół roku' Ponieważ nie chcia-
łcm cfckać, kupiłcm z ogłoszcnia'
troszeczkę pŹcz przypadck, pół"
roczną cEUTĘ' Miała ona. oczy-
wiścic j ak na tamte czasy, dobrcpo'
clrodzcnic' Była po AR]NIEz Mar-
kopola. Miała inbred rrapsa FALK
v, Eulenturm doktora Borzonia.

Drugą sukę kupiłem już z
oslągl1ięciani' Była to dorosła i
utytułowana suka (3x CACIB' Zw.

Klubu w Warszawie) LIMBA r
Swarfewskiej Stanicy' o jęj cwen.
tualnym zakupie rozmawiałem z
ówczesnym właścicielem na wysta.

Transak-
cJa była
Już wła.
ściwie

na. a lc
goysuKa
wygrała
klasę
chanr-
pron0w,
a potcm całą wystawę klubową.
sprzcdaż nic wchodziła w laclrubQ.
Zakupdoszcdłdo skutku po wysta.
wic w opolu. Było to w kwictniu
1979 roku' suka Zajęła na wysu"
wic drugą lokatQ, a oburzony na
wcrdykt właścicicl uIcgł ]noim na-
mowon' LlMBA s(ala siq moją
własnością' Jak na taDltccZasy była
10 suka. która wyprzcdzała inrtc
przcdstawicielki swojcj rasy o kil-
ka klas' Miała bardzo cickawc'
wschodnio -zachodnionicnricckic
pochodzcnic (lBN Adcloga, YO-
STA Baruthcr Land).

w moim życiu 7awszc Łl.
czylcm dwicpasje: politvkqw ska-
li rcgioDalDcj oraz psy' Kicdy świa.
ciłcm tlyumfy w poIitycc, dluga
pasja schodziła rra dalszy plan.
Ucickałem do psóu gdy nic wio.
dło mi siq w pierwszcj' Polityką
zacząłcm zajmować siq w l980
roku i wtcdy bardzo źlc na 1ym
wyszcorcm.,.

W 1985 roku na wysrawic
klubowej w Łodzi w konkrrrcncji
,'Najlepsza Hodowla'' zaJąłcm drll.
gą Iokatę- Picrwszc miejscc zajęly
wspólnie wcsclska Zagroda i wil.
cze Stado. Od tcj pory rawsze
utrzymywałcm się w picnvszej trE-
cc' we wrocławiu (dwa lata
późnicj) prze8rałcm znow z we.
sclską Zagrodą. Trzecic micjsce
zajqła hodowla Riwelino'
1989 rok to wystawa klubowa w

SVCZAREI
Katowicach. Po podliczcniu punk-
tów moja hodowla zajęła znowu
drugą loka|ę' w czasie prczcntacji
sqdziowic nicmieccy przesunęli

mnlc na
pierwszc
m l  cJ s c c.

na sympo-
z1wn' Zarząd
Klubrr uznał.
ż'c wa,Żnic]-
sza jcst. icd-
nak punkta-
cjaifostałem
poproszonyo
oddanic I lo-
katy. Cdy-

by|n wtcdy lniał takie..obycic' '  Po'
lilycznc jtlk lclaZ. 1() f aproponował-
byln. aby prfyzn no dwa rów'lo.
rzędnc picl 'wszc micjsoi l '  Wlcdy
wyraziłcm zgodq i zostałcm przc.
sunlqly na drugą pozycję' MoJa
cólka. która włoźyła w przygoto-
wanic psów najwiQccj sclca i pra-
cy, gdy dowicdfiała się o tym była
barclzo xrzczarowana. Trzcba jcd-
Dak przyznaó. żc 1a wystawa byla
dlanrnic bardz-o pomyślna' NATAN
v. Hulsbach, pics splowadzony
pvczc r1' lnic z Nicmicc, zostalwtc'
dy z\vycięz'Łą Klubu. a jcgo syn
AXEL' |ównicż pźcbywaj4cy u
mnic, był t|zcci '  W konkulcncji
,,Rcproduktor i jcgo potonrstwo"
lównjcż wy8rał NATAN, minro iż
poza AxEI-l]M pokazał samc Drło-
driki.
Rok 1991. Poznari. Kolejno, najlep-
src bodowlc to: Riwclino. Bcrol i-
nt. Kokoszycka.
W konkurcnc;i,,Reproduktor.."
NATAN przcgrywa z BORYSEM
f Bcloliny' Głównympowodem te,j
pofażki b),'ło to' że grupaNATANA
składa]a siQ z samych suk i sędzio.
wie orzckli' żc nic nie mogąpowic.
dzicćo piętnie płci jakic wyciska
NATAN jako ręproduktor'

Żahrję, że rric wicdziałem
wtedy, iz suka FRENZI vd. Stcl-
nhacgerqueIIe (wybitna niemięcka
suka hoclowlan.a) była córką NA-
TANA' Do dfiś takie czołowc psy



jak URSUS v.d. Steinhaegerquel-
lc' cfy AJAX v' Hallerosning mają
NATANA w swoich rodowodach.
Gdybym wtedy o tym wicdu iał na
pcwno lcpic.j potrafiłbym zarekla-
nrować te8o psa' szkoda ńwnież,
żc w mojej hodow]i nie zetknqli się

HE KO v. S!sanenhern

mzcm LIMBA i NATAN. Copraw-
da bylo lniQdzy nimi tylko pięć lat
lóżnicy' aIc NATAN przcsfcdł do
ntnic jako ośmiolctl i  pics'

Muszę Przyznać, żc mimo,
lż LIMBA rczsławiła moje imiQ' to
krzyźowałcm j ą racZcj icszczęśl i-
wic' Gdybyln tcraf miał takąsukQ.
1() na pewDo wykorzystałbyt! ją (a
p|fynalmnicj stalał się) mądrzcj.
Jcj picrwszy miot z CYcANEM z
Białcgo Po|oku nicstcdy cały padł'
NastqPnic kojarzyłcIn ją z cEZA-
REM zDad Małcj Panwi' wtcdy po
prostu pokryłcm swoją sukQ swo-
im pscm. który był typowy dla linii
byłcj NRD (potężny fundamcn! i
głowa. dobry pigmcn1' k lótk i
zad.. '). Tcraz wicn, że to potom-
stwo miało cickawy inbrcd na ro-
dzoństwo Yosla' Yago Baruthcr
Land- Z tego skojarzcnia wyszedł
cYD' któfc8o kupili państwo Ko.
łoczkowie. Pokazywali go często
na wystawach. DziQki nim hodow-
la z Kokoszyckiej stała siQ znana'
Z tcgo skojarzcnia wyszła tcż pżc-
piqkna suczka CZARTA. Niestedy
właściciele przckarmiali ją i swojc
sukccsy wystawowe osiągnęła tyl-
ko wtedy, gdy pożyczyłem ją od
nich na rok. Po tym rokujej karie-
|a wyslawowa fostała przerwana z
po\ł,odu tuszy lyhodowanej uwła.

Nadr eja hodowli  , ,2 Kokoszyck ej '
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ściciel i '
Wróćmy do \łrystaw Klu-

bowych' w Łodzi 1993 roku prze.
żyłem szok' Konkurencję ',Najlep-
sza Hodowla'' posędfiowano w sty'
lu niemieckim' Styl tęn byldla lrt]1ie
zrtpełnie niezrozumiały. ..Wylądo-

niego' oczywiście, żę sukcesy ho.
dowlane zawdzięcza siQ tylko so-
bie, ale ja zawsze traktowałem tą
hodowlQjak swoją' To dzięki nrnie
powstało skojarzenie' z którego
urodzity siq takic psy jak DICK,
DoLLY i DoRA z Rogowej' Stąd
komentarze po wystawię odębra-
łem jako duł zawód naprzyjacie-
la!h.
W Polsce bardzo brakuje nam wza-
jęmnej pomocy i wymiany infor'
nacji' w przeszłości miałem takie
kontakty zMarkicm Dziubą' Był on
dla nmic oklcm na świat' Dużo się
od niego nauczyłem' Maręk miał
zdjęcia psów zachodnionicmicc-
kich, kasety f wystaw światowych'
Potcm państwo Dziubowic wyjc.
chali do Nicmicc' aja nawiązałcm
kontakty dyskusyjne f Pawłem
Błońskim' Jcszczc wczcśnicj
(przcd Markicm) bardzo ożywioną
kof cspondencję kynologicf ną pro-
wadziłcm zc zbyszkiam z|c|iń.
skim. Nasze żony śmiały siq. źc
cdły cfas pjsfemy o tyn samy i
czy nalTl siq to nic nudzi.

Pod konicc lat osicmdzic-
siątych (dzieki NATANOWI) za.
czQły s ię mojc kontakty kynologicZ-
nc z naszymi pofudniowymi sąsia-
dami. Pamiętam takic nazwiskajak:
Milan Valach, Jir i Scbcra, Joscl '
svancat TrZv lafa tcn]u nawiąza-

wałcm,'na 10 pozycji. w
konkurencji,,Rcproduk-
tor l Jego potomslwo"
mój HEIKo v' susane-
nhein został początkowo
wywołany przez sędzic-
go niemieckiego jako
pierwszy. Po konsulta-
cjach przcgał z BoRY-
SEMzBerol iny.Zpcr-
spoktywy czasu uważam
tę dccyzję za słushą.
BoRYs dał dużo pięk-
nych dzicci, a HEIKO

był właściwie dopiero ..na dorob.
ku.'' Na tej wystawic klasę młodzie.
ży w psach i sukach wygrałycERo
i AGA' w Rybniku' rok póżnicj,
AGA wygrała klasę otwartą a HE.
IKo jako rcproduktor znów zajął
drugą lokatQ' Przcgrał z LERRYM
v' winnloh' HEIKo pokazał rów'
nic pięknc psy. alcjcgo 8nrpa była
Drnicj l iczna. Do konkulcncji ,,
Najlcpsra Hodowla", po nallczcc
jaką otrzymałcm rok wczcśnicj,
podszedłcm z większą starannością
niż w latach poprzcdnich' Psy do-
brałem zc wfględu na ich
podobicństwo do sicbic
(fonnat. kolor). Odstawi-
łcm dwie pięknc suczki'
którc nic pasowały do
stawki. Konkurencję wy.
grałcrn' Dnlgą hodowlą
była Rogowa' Z pcwną
przykrością dowiedzia.
łem się póżnicj, Źc młod-
szy pan szyra kwestio-
nował tcn wynik' Możc
poszczegóIne egzempla.
rze zjego hodowli byĘ i
lepsfe' ale moja grupa na pewno łem kontakty z hodowlą Hartjs'
była lepicj prfygotowana iwysc- Przez pewien czas był u rnnie BILL
]ekcjonowana' Ubolewam, żc odtej Hartis, zwycięzca Klubu Słowacji
pory poiawił się u mnie pcwjen oraz klasy otwartcj na wystawie
dystans do tcj hodowli' Myślę, że Klubowej w Bytomiu'
stało sięto ze stratą i d|a mnie i dla U czcchów widfa 1{). co
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chc1ałbyn! prfcnicść na nasz grunt '
Możc narażQ Siq aklualnym wła.
dzom. alc uv'azam. że.iedyny rahF
nck dla nasfcgo klubu to zwiększc
nic Jcgo autononrii oraz lozczłon'
ko\ł.an1c l la ml l icJszc jcdnostkl '
.|anr (w Czcclrach) życic kyoolo
gic7l lc ob|aca sie wokół t7w . 'ćwl.
c^Lkóiv. . micjsc. gdfic Psy pżygo-
to\\u]e s lę do wystaw o|az cgzam'-
r ló$. szkolcniowych' Na ich tc l 'cnic
oIgt lni lu ic s ię wys(awy spccjal i .
sl)'c7nc Taln ..ccmcntują siq'' gl1F
p\ nr l]ośnikó$ rasy. widfących ccl
( l[r swo]ci pmc]' .  CTcsr nic l i  tro-
chq lcpszv s l i l l1. Ich klub byl.  la
wsfc 1lo7l l  lu ' ią/kicnr. U ntts jcs lc.
śnly w stnlklu|ach 7\l,ią7k tl. ..w17u.

cclr i  do tcdncgo tygla" z innymi r.r
Ś l l r1l i .  nl l ic lĘŚci! ' i  1 l i lk1( l\\r i ln i  iak
lol| l lb i l lcZc A PIzccicż Zwir lzck nic
, 'bLl(|uic dIa nt ls ćwic7 ków. nic 7oI.

s,rniTl| jc wysr,rw spccir l istyc/nych
.rc,c l i  jcs,crc barLl/ ic l

Uc ick r ir  nrrr l  ( 7csi  i  Slo\!ncy lo b9
(l/ lc i t|/ 7a p( 'Źno. aby pyy|Vńcić
()N w I '1)|s!c nr ic iŚcc ]cnrLl n|||c7

nc' Pofostanic tylko zanknąc się
nakazami i przykazalni, Już tcraz
przeczytajc l l1. zc naszą wystt lrvę
klubową wygral pies fnik4d' Jcśli
przyjcdzic do nas np zwycięfca
khbu Franc]i  lub z lnDcgo k|ąu.
gdzic poziom hodowli  s loi  o \ł' icIc
tvyżeJ od nas. to tcż powionl}'. żc
jcst l(J Pics fnikąd i  postawi y go
na trzccre nr icjscc.. .  l

Zacrynając hodowIqchcia'
łcnr. aby było bardzo ]adnic i  do'
brzc psychicznic' Alc rvłaści*.ic lv
(ym kicfunku nic fobi lcnr lv ic lc.
Myślalc l l r .  źc j l lk połączq ładnL1
suka iagfcsywncgo psa 1() uTyskanr
rvynik Iral i l  do nirs v-cc rnis lrz
NicDl icc I,sów obrcńclyc|) (wnuk
t] l lko V' '1.|żlbcl1bnn)'  By} cudott.
ny |svchic/nic sk|/yŹowllIcnl go
Z pięknit l  ckslc l ic|owo slIką ()| lZy
nlałcnr psy o wyg|ądZlc ( l l ty iIsy-
chicc I)r l l Iny, ( i) l]rąłcnl swoią ho
dowlq o ki lkr lłt.  Nujbrut lz ir- ' j  c ic
s/q s lę wlqc 7 tcgo.7c dochowll
l .m si!  w l l l l i rch osrcmd/rcsr l lyclr
jc l lnol i tct.  prel(nic rv] 'koloR)$,t 'nc j

JJE,lJJrj:

3JIJI9 JJ]gJJ
frt

O\^/CZAREI{
grupy hodowlanej.

Od sicdmiu la l jcstcm rad
nym. b),łcm c7lonkieln Za|Ządu
IVIiasta' viccPrcZydcntcnl. Mimo. lż
niałcn plopozycjc '  nic nryślęo ka
|iĆ|7. pol i1yc7nci w skal l  kta]u' Po
os(alnich wyborach nojc uglupo-
\ i]nic. któ|cgo Jcstc|n l1dclc ln.
przcszlo r lo opozycj i .  Io i lc w zc-
s7ł'vnl |oku nic n1ialom lnioLów 10
lc laf LrqdQ Irrógł znowu zająć się
htjdo\\ lą'  w przyszłynr rcku lt|-
szanl nl podbćlj  wys(aw l piqknł'
l lk lL| i l1| l ic ó ln ics iec7ną cóką A(jI
(pr.r\\ nLrcrka t-IMBY) i  JOKKl l
l lA, ,  ( lcrr lLr

Nl(r le Isy l l l \łs7c nrogą || '
czva u nrrrc nr dorywocic W ho-
dow1i nIc l l loż|) l l  bo|vlc ln l lczyć ni l
p icnitł( l/c l  (\| l lcho|\. l ln ia nlcZc.

8o s ię nic os iąrnic '  l , l  i Iw(l/ iWy |(y.
nol()g nlt|s i  l )vć Pas]onl l(cnl

Z okrt/t i2{) lcc ir  l ro(n)\vl i
' ' l  Kokosrycl(|ct '

r  pr incnr . l rncln Zclnlo rolnl l lN, i , r l
1.1 ,'! I)o,'1ui:,ki.

Płzyczepy dla psów
z klimatyzaciQ i bez

jąrIlt,r..iio'.r ą'
rl','t ut-,iir.lt't+
It i t .Jt 'Jta,
{rfy i2.lulfl

' . : '

Brzesko - Okocim, tel.\fax 014 68 68 222
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Wyniki XXVI Otwartych
Mistrzostw Polski
Psów obrończych

Łódź,97
obsada sędziowska:

Eryk Nowak (o/Bytom) - Śędzia glówny
zo{ia Mrz€wińska (o/Kraków) ' praca węchowa
Leslałva cieślewicz (o/Gdańsk) - posłuszeństwo

Andrzej woźniakowski (o/Kraków) - obrona

Pozorsttci:
dr Jiri Tichy (Czechy)
Jiri Śćućka (czechy)

I n dyw idualny M istrz Po Is ki :
Jacek Lewkowicz z psem coR Drakonit (o/Kraków)

DtuĄlnowy Mistrz Polski:
Oddzial Chnrzów

s|afuwdh 25 psó\|, Piatl,sza 4 plr, zaliczlly t,tszyslkic |t.zy konk 
"cic. 

5 p!ó)|
:uIi.:yla prdcę \|ęĆho\9ą' I9 psów zaliczykl poshtszclillwo' l3 Psói|,ż4li|'z\'k)

Wyniki indywidualnie (pierwsza dziesiątka) :
l. JaĆ€k Lcwkorvicz z psĆm CoR Drakonit. (o/Kraków)

2' Mrrla t.ryc Z pscm Al,AN Roźdfień (o/Bytom)

3. Mario|a spslek Z psem NA.|.AN zc wzgórfa Miastcczka (o/Zabrzc)

4. Joa n3 Domańska z pscm INDUs v'  Fourni € rn i ih|enbach (o/Chorfół)

5. Ludlvik Pisarczykz suką ZoJA Psi Kantor (o/chorzów)

6. Bogumila Cmi€l z psem RoLF Riwclino (o/Katowice)

7. Jerzy Wiatrowski z psem HETMAN De-Bes (O/Katowicc)

8. wiedalv Hojdys z ps€m IMAR Z Kokoszycki€j (o/Nowy sącz)

9. Lech stawicki z psen ARoN Mały Rap (o/cborzów)

l0. Michal szymański z s ką TOGA sądeckie L'chy (o/Nowy Sącz)

Wyniki drużynowe:
|. o/chorzów

2. O/Byton

3'o|Lódź

4. o/Gdańsk

s. O/Szczecin

o1ń/czAf,El(

sędfLoNL. Z,r'!.ll ' 'rł, (N kJlr. trs/0)
/J|bźł i.kol ski i I'' ci.śIlii rż

'Nngroly wlęuh se 7La !łOsńy l']v'|tł

M!J.L l i i ! i  Nl i \v1!v( l\ ,1\ki ' ) l
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WERDA oel
ła też t}'tuł Interchampiona FcI'

FIAMM!NGĘ| suI.u ta charaktcryzowaIa . ię
przcdc wszyslkim wspanialym ru-

(Berta)

- ul wc włoszcch 05'06' l985 rjcst
chybajcdnąz ostatnich wnuczck Ic.
gcndancgo już rcprcduktora Quan-
to V'd' Wiencrau. jakic można zo-
bacfyć na wystawowych ringach'
Jcj ojcicc PASS DICA SAN MAR-
co 10 oslatDi syn Quanto' który
uzyskał tyttlł vA' Takżc i Iiniażcń.
ska Bclty jcs1jcdną z Dajccnniej.
szych wc włoskicj hodow|i. pocllo'
dzi ona od sprowadzoncj prrcr PF.
PaciDicgo. nicmieckioj suki ISA
v'd' Fl cihc it westerholt, którcj mat-
ka Yanri v.d. Freiheit Wcsterholt

pochodziła z j ednego z pierwszych
miotów po Quanto'
IsA podczas championatu włoch
uzyskała tyfuł siegeńn o/A 1), mia-

chem' który nawet i dziś prezentu.
je Beńa'

Psy, a przede
wszystkim suki z
tej rodriny cha-
rakteryzujc wy-
jatkowa dłu8o-
wiecfność - bab.
ka Berty DHAR-
MA DEI FIAM.
MINcHI była
wys(awiana z
sukcesgn na wy-
stawach klubo-
wych (gdrie obo-
wiązuje próba
ataku). aż do zaa.

wansowanego wieku, pokonując
znacznic młodszc konkutentki'
Rodowód Bcrty to k|asyczne połą-
czcnie trzcch linii krwi - QUAN-
TOv.d. Wicncrau, MUTZv.d. Pclz-
tierfarm i CANTO v.d. Wiencrau.
Bcrta, która dotychczas nic zazna-
ła jcszczc porażki, urodfiła się i
wychowała wc Florcncji, gdfic
jako 5 - lnicsięcfna rozpocfQła tre.
ning w toskańskim oddziale SAS
(socicta Amatori schżifferhundc) -
włoskie SV
okazała się świctnym psem uźyt.

kowym, łatwym do prowadfenia i
wytrzymał}'m, a nie udało się jej
uzyskać schH III wyłącznie dlate.
go, iŹ w wieku 23 miesięcy urodzi-
ła swoje pierwsze szczenięta i po
ich odchowaniu przyj€chała ze mDą
do Polski.
Nadal, mimo ukończenia dwuna-
stego roku życia, Beńa.jest dosko-
nałym psem uż},tkowym' w l00%
sprawnym i bardzo wszechstron-
nym (vr'e włoszech ukończyła kurs
dlir przewodników niewidomych)'
cechujc się świctnym charaktcrcm
(doskonale współżyje z innymi
zwierzętami), wysokim stopniem
inteligenc.ji, odwagą i spmwnością
fizycfną - wszystkiete cechy pfue-
kazywała potomstwu. w chwili
obccncj ma pcłnc uzębicnic, świct-
nie widfi i s,łyszy, nie ma ograni-
czeń ruchu i prezentuje bańzo do.
bre parametry fizyczne, mimo iż po
pogryzieniu przcz psa podczas cią-
ży w ósrnym roku życia, pfzcszła
aż cftery zabiegi operacyjnc w głę-
bokicj narkozie.
Jako ciekawostkę można podać, żc
Bcrta przcz całc swojc życie (za
wyjątkicm okcsu ciąźy). była kar'
miona pokarmami niskobiałkowy-
mi;jako szczenię mi€ła skłonności
do aIcrgii i takic właśnie żywienic
sugcrowali doświadczeni hodowcy
i wctorynarz,
Bardzo chetnic jc owocc i mjód.
który dostajc codziennie - jedną
łyżkę stołową'

Margherita Capruri

BER|A Ił rvioŚclncJ łyslawic wańawa.97

I

t^ss Dl c  s^N MARco

condor v' Zol|grcńzŚctulz

Qucck vd' Bundcsgrańa Anholt

?T I 'ZI DEI FIAMMINGHI

ka yd. Frcihcit wcsrcrholt

Yańni v'd Frcihcit wcstcrholl
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Ki|ka słów

ovczAREr

o profilaktyce

l )o dni l  dz is ic ' is ,Lcgo pokUlqą w opj.
|r  i i  PUbIic ' ,ncj  n icbcfpiccfnc poglądy
Da 1cnrtll ccIo!Vości szc'.cpicnia szcf c.
niąl  przcciw chorobom zakażnynr '
Mówl sl( różnle na len tcmlt. .t llut}
Lfy n iektórych wypowicdzi l{wofu|ąc
się n. t| l ( lycy]nc n]c lody hodowl in ic

^hiq 
sobic sPtrtwy z probIcnlówjakie

$,ynikllią Z nielcrnrllowcgo przcpro'
lvNd7 nia szczepień' War(o sobic Zdać
sl 'awe 7 zrL intakowania izanieczy-
Śfc,cnia śrcdowiska (szcZegó1nic nric i.
skicgo) co mr kapitalny wplyw na od-

Pomość-nalumIul zwierząt. Dodalko.
lvo islDicje plob]empojawiania się no.
wych chorób z k1óryDri do tej pory nie
nr ieI iśnry do ozynicnia. Ptzyk]adeln
nrofc Iosfużyć Zakaźne zapalenie gar.
dla i k ani rwanc czasarni kasrlern

Złożoncj cliologii klóra ni € opano.
lvanI! nt czas ]cst w stanie wywo]ać
po\ynf Dc zaburzenia w pracy narządów

'vcunętrznych 
Można śmiało stwicI

dfić żc w spo]eczeństwie świadonrym
konlccf ności stosorvania profi laktyki,
pLoblcm chorób zakaźnych praktycz.
nle nie istnic ic.  Odpowiedni por ion
świadonrości na ten 1elnat jest wy.
ZnaczDjkicDr kuItury hodowli, jak lcż
Zawleń w sobie nicbagatelny aspekt
ekononriczny' NalcŹy bowiem wie-
dz'eć że proli]xktyka iest siedem do

dziesięciu razy lańsza od leczeDia'
Szczeniętom nowonarodzonynr nratka
na nowądrogę życi3 przekazuje część
własnej odpomości przeciwzakaźnej,
część imtnunoglobulin przcnika przez
barierę łożyskowźl w życiu płodosym.
cfęść natomiasl wraz z siarąpżekazy
warejes! w pierwszych godznrach po
urodzeniu' Moźna więc slwierdzić że
odponrość sfcfeniąt w pierwsfych ty

godniach ży

siarą' od

iedynic w

7. g-ty tydzień źycia
Pierwsze szczepienie pźeciv zakaźne
mu zapaleniu żołądka ijelit oraz lep

10-l2-ty tydzień życia
Pienvsze szcz€pieni€ przeciw nosów
ce. chorobie Rubartha, zakażnemu za
paleniu gardla i krtani.

Po\'\'żs:. .,z.:qien id cclC t|zfskankI
a.lpo)t ied|lo n'\'sL,kiego niatu prze-
cib ckI! ndl!ż! P|zQ|.oh.l.], ić pt.z'y ż).
ci! src:ep iDnck pojedyttcrych

l2-l4-ty tydzień życia
Drugj€ odrobaczenie

l5.l6-ty tydzicń życia
Drugie szczep ien ie przecnvko nosów.
ce' chorobie Rubartha. zakażnenu za.
palcniu Źołądka i'ieIit, zakaźncmu za.
paleniL| gardła i krLani. ]eptospirozie.
wściekl iżnic '

sżr:q)1ck fu |e kli!cPiai r:!P!1\|oIl,ić
pr:t :d tbso)rdr iu s:capi arki tkol d-

okolo Gmca życia
'lirccic odrobaczenrc

około l2-nlca życia
Crwarlc o.lLobrczcnic. rrrccrc szozc-
pjcnic pr'.cciw nosówcc clrorobie ltu.
badha. zakaźncnru zapdlcniu żołądk
i je l i l ,  lcplospiror ic

l'owyŹs'.y plogram powinicD być za.
slosowany w picrwszym roku życid
s7c7cniqcia' w latach nas|ępnych odto.
baczcnie powinno się pr7cprowadf ać
d$r razy do roku. a szczcpieni! przc'
ciw w/w choLobom jcdcn .az w Lokt'
do kolica życi.' Szczcpienie przeciw
wścickl iźnic pr,cprowada s ia co rok
l!b co d\a la la.z l lcży to od nxsi lcnia
7akażenia wlrusen wści€klizny w śro.
dowrsku ofaz od rodzaju szczepionki.
Zaprerentowany program.lest wyni
kienr obseNacji corau io niżSzych mian

l]I,ccirvciał a oo za tym idzie' corazto
sIabszcgo uodponrianja się zwierząt
Drłodych nawet po kilkakrotnyn poda.
DiLr szczepionki.

Lekarz medycyny weterynarz

Rohtoh Aleksiewicz
siemianowice Ś]' luI. H. wróbla 10A

tygodniach
zyci l  Inr-

l jDy |odobnic iak innc bi!łkl  us l l 'o]o.
wc ulcgź' ią dcgl ldaci j  i  in lkt},w c i i .
sp.dck Po7ionn| cial odpornoścrcwych
wc krwi w cl.ekcic fwięksfa wr.lżliwoŚć
szcfoniąt nł czynniki zakaźnc' Niski

lozionr przcciwcial zaznacza siq od
około t].lygodnia życił osiągźli.ic oko.
lo l2-tygodnia tzw "s iodlo innnuno-
logicznc" czyli sran nraksynr lnciwrnz-
liwości f.|każ cj' słusznym wydljc sie

Przedsllrwienic progLanfu klóLy w sl)ó
Dy sposób Lozwicjc niepcwności w]a.
ścicic]n lycfące lenninów podstłlvo.
wych fabiegów pro li laktycznyclr fto.
gmnr taki nic moze pomllać systcDr,l.
lycznego zwalczania robaczyc prrewo
du pokarnrowego' Panriętać naleźy o
obowiązkowym przeprowadf cniu
odrobaczenia przed przyslą)'enienr do
szczepienia. Zabieg ten warunku je uzy
skanie właściwej odporności po poda-
niuszczepionki' a wllżny j est szczcgój'
nie u szczeniąt' gdzic iśnielc lnoż]i'
wość nrfckcji pasozytniczej w lonie

Wiek - Rodzaj zabiegu

4-ty tydzień życia
Odrobaczenie - likwidacja paraenreral
n€go zakażenia p!zewodu l)okarmo\'e.
go (fakażeni€ w życiupłodowym)
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Trage d ia
przez
bezmyślność

f14 Krajowa Wyslawa Psów Raso.
\yych w Krakowie zglonradziła poka.
źną strrvlię orvczaI'ków nicmieckich.
wś|(nj której nnrżDdbylozobaczyćna.
]rt  Ndę ]] ięknc psy za] ic7anc do ś.is lc j

czołówki Polski Niestety . sportową
rywaljzacj ę psują wyj ątki sprawiaj ące
nielliłe wrażenia na widzach' bo ho
dowcy najczęściej nie zwracająnanie
uwagi.

Trzeba uświndomić sobre. źe wysta.
wa psów jesl terenem rywa]izacji spo
itowej, lrodowlanej. estetycznej cryjak
jąinaczej nazwać' gdzi€ €e]em jeslpo.
równani€ własnych osiągnięć z inny.
mi. lecz a pewno nie jest wojną na
śmierć i życie. jak niektórzy do tego

Ring owcf arków niemieckich jest je-
dynynl. gdzie można spotkać wystaw.
ców z piorunem w oku ubranych jak
na poranną zaprawę, traktujących Io.
katępsa jako własne i jedyne osiągnię.
cie życiowe. Jest lo r jn8 w środku
którego biega pies Z prz€wodnikiem, a
w drugim ok|ę8u - za llunri 'toztrą.
cając widzów łokciani bicgują..pod
judfaczc'. i ..kżykacze'' slarający się
wzn]óc czuiność wystawianego psa'

Tak hazardowe podej ście do prezcn.
lacji doprowadzilo do tragioznego w
skulk ch wypadku. klór€go ' przy mi.
ninla]nyln zas|anowieniu s ię. można

by}o uniknąć'
otóżjeden z wystawców 

'nieniącysię być kynologiem przyjechał na w}
stawę z dwoma psatni. Z jednym był
na ringu, a drugiego b€ztrosko zosta
wił poza t€renem wystawy v zamknię
tym samochodzie narażonym na bez
pośrednie działanie promieni słonccz'
nych. Efekt takiego czynu potrafi pże'
widzieć dziecko . ten wyslawca nie|
Pies w samochodrie prawdopodobnie
leżał spokojnie ni € zwracając niczyjej
uwagi' Temperalura wzrastała' p'es
czuł się coraz gorzej' Dopiero będąc
w agonii zwrócił uwagę prfypadko.
wyclr przechodniów Nieslely . na po'
moc było za późno'

Ponrłaiąc ru €tykę i hunmnitaryznr.
lalcźy Zwrócić uwagę, że takie poste.
powlnic ' zgodnie f nową Uslawą o
ochrcnic Zwlerząl ' zagrozone ie$t
kalądo dwóch 1at pozbawi€nia woIno

Miejnry jcdnak nadzic.jq' żc był lo
wypadck incydentalny' f któLcgo wsfy.
scy wyciąrnicnry odpowiednic wnrc.
ski .

KdroI Gt.łczytiski
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