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Nikdo neocení genialitu vašich slov více, než váš pes. (Christopher Morley)
Vydání druhého ísla klubového Zpravodaje znamená, že je již tém polovina roku za
námi. Polovina roku výstav i první letošní klubové setkání, spojené s klubovou a speciální
výstavou je minulostí. Nezbývá tedy, než se t šit na podzimní klubový sraz. Ten se bude
konat ve dnech 13. – 15.09.2013, tradi
v areálu v Zub í. V rámci setkání se bude dne
14.09.2013 op t konat i Klubová výstava, tentokrát bez zadávání titulu Klubový vít z. Ve
stejný den, po skon ení výstavy, prob hne bonitace a svod mladých. eká nás také lenská
sch ze, jejímž hlavním úkolem bude postavit do souladu ády klubu s nov schválenými
dokumenty MKU, jak nám naše st ešní organizace ukládá a odstranit n které drobné
nedostatky. Všechny podklady k lenské sch zi, i as a datum jejího konání dostanou
všichni lenové klubu v as na v domí. Výbor klubu p eje všem len m, i jejich rodinným
íslušník m krásné léto a p íjemn prožitou dovolenou, nejlépe ve spole nosti svého psa.
ejeme krásné po así, snad již bez povodní. Avšak nezapomínejte prosím v parných
letních dnech na riziko p eh átí vašeho psa, které m že mít v n kterých p ípadech až
fatální následky. Proto pozor na ponechání psa v uzav eném aut i na procházky
v poledním žáru. Kdo n co podobného u svého psa nezažil, t žko si dovede p edstavit, jak
rychle k p eh átí a následnému kolapsu dojde. Také prosím v oblastech, které byly
záplavami postiženy, chra te i své psy p ed napadení komáry. V tšina ps sice zrovna
zvuk sprej na odpuzování komár nemá v lásce, ale nast íkat nebo pot ít srstí mén
chrán ná místa jist nakonec ocení. Zvlášt pot ít repelentním p ípravkem místa okolo
enichu a v obli ejové ásti, kde je srst krátká a pro komáry netvo í velkou p ekážku, nebo
tém holé vnit ní plochy stehen bývají t mito krvežíznivými parazity vyhledávány.
šíme se na setkání s vámi všemi v Zub í.
M. Šilhavecká a výbor MSKCHPL
Klubová sout ž 2012 oprava
Úprava po uzáv rce. U psa Arni Z Pob žovického kopce, majitelky Jarmily Benákové,
opravujeme zisk bod tohoto psa na celkových 400. Za azuje se tak ve výstavní sout ži
pro rok 2012 na šesté místo. Gratulujeme.
Jarní dvojvýstava
Letošní Klubová výstava se
zadáváním titulu Klubový
vít z,
Moravskslezského
klubu chovatel
a p átel
Leonberger
a Speciální
výstava pro Leonbergery
v roce 2013 prob hly v rámci
tradi ního jarního klubového
setkání v Zub í u Nového
sta na Morav , ve dnech
11. a 12. 05. 2013. Hlavním
sponzorem výstav byla firma
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Pla ek s. r. o., Revolu ní 1381/III, 290 01 Pod brady, distributor krmiva Ontario, kterým
byli mnozí vystavovatelé na výstav odm ni. Sponzoru výstavy za št dré sponzorské
dary klub d kuje. Stejn tak výstavní výbor i výbor MSKCHPL d kuje všem, kte í se na
organizaci výstav i klubového setkání jakkoli podíleli. Jelikož se ob výstavy odehrávají
na venkovním prostranství, jsme vliv m po así vystaveni na milost i nemilost. V tomto
ípad tedy opravdu spíše nemilost, i když pravdou je, že mohlo být ješt h e. Nejv tší
state nost asi prokázaly v sobotních sout žích d ti a malí i mladí vystavovatelé. Na n
zbylo snad to nejhorší po así z celého dne, stejn jako na sout ž pár a chovatelských
skupin. Posuzování paní rozhod í Yvonne Natterer ukázalo našim vystavovatel m, jak se
hodnotí psi v N mecku, posuzování pana Karla Ho áka bylo pestré a n kdy i zábavné, tak
jak ho za dlouhé roky známe. Paní Natterer hodnotila naše psy a feny p ízniv . Kvalitou
jako velice p kné, n které pr
rné, ale v podstat se naši Leonberge i líbili. Výstavy by
se daly nazvat z hlediska ú asti vystavujících i jako mezinárodní, kdy se ú astnili
vystavovatelé nejen z ech, ale i ze
Slovenska, Holandska a Polska. Ze sobotní
klubové
výstavy
s devadesáti
p ti
ihlášenými Leonbergery si tituly nejvyšší a
to BOB a Klubový vít z odvezl na Slovensko
pes Paddys Paquino v. Löwengarten,
majitelky Katariny Palfyové, Klubovou
vít zkou se stala Celsea od Bezdynky,
majitele Ludvíka Pimka. Z ned lní speciální
výstavy se sedmdesáti šesti p ihlášenými
leony m li jist nejv tší radost majitelé psa
Fram Ensson Bohemia, s tituly BOB a VSV,
majitel Špi áková So a a Mrá ek Pavel a
s titulem VSV Ginnie Ensson Bohemia,
majitel Skovajsová Rozsívalová Elena a
Mrá ek Pavel. Výstavy i klubové setkání
prob hly v p átelském duchu, i když nás u
opékaného prasátka v sobotu ob as zastihly
deš ové kapky. Budeme se t šit na druhou
Klubovou výstavu MSKCHPL, tentokrát bez
zadávání titulu Klubový vít z. Prob hne dne
14. 09. 2013 a na její p íprav za íná výbor
klubu pracovat.
M.Šilhavecká
Zamyšlení k zamyšlení
V minulém ísle Zpravodaje jsem m la možnost íst jeden z mála p ísp vk , zaslaných
lenem klubu. Jmenovit pí. Mgr. So ou Špi ákovou. Popisuje v ní své zkušenosti
s knihou „Psí záležitosti aneb pes v hlavní roli“ autorky JUDr. Radany Menšíkové.
Popisuje své nadšení nad skute nostmi, které se v knize uvádí. Bohužel, s hanbou musím
iznat, že jsem knihu ne etla a tak myšlenky této knihy neznám. Práce pro klub, pracovní
i soukromé záležitosti mne zam stnávají tak, že když už tam, kde by se íst v bec nem lo,
tu, jedná se o literaturu týkající se genetiky, chovu, veterinárních záležitostí, etologie
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v chovu ps , studium ád a p edpis , týkající se kynologie. A to tak, abych p ípadn
získané v domosti mohla použít ve prosp ch chovu Leonberger a MSKCHPL. Pokud mi
však as dovolí, ur it po knize sáhnu. Vždy je možnost se dále pou it. Vzhledem k tomu,
že autorka lánku uvádí ur itá zamyšlení a polemiky, které se týkají innosti i vedení
klubu, považuji za správné se za klub i jeho vedení k lánku také vyjád it. Paní Mgr. So a
Špi áková se zamýšlí nad skute nostmi, týkajícími se vedení chovu v MSKCHPL.
Vyjad uje myšlenku, pokud správn chápu, že klub by se m l starat len m hlavn o
zábavu a otázky chovu a jeho vedení by m l ponechat chovatel m a vlastn se jim do
chovu nijak moc nemíchat. Avšak jestliže je chov jednotlivých plemen st ešní organizací
MKU nastaven tak, že bez ú asti klubu pro p íslušné plemeno není chov jedinc
s pr kazem p vodu FCI možný, plní klub více než z ejm i jinou funkci, než jen tu
zábavnou. Tak to ostatn vyplývá i ze Zápisního ádu MKU, který doslovn uvádí:
„Chov jednotlivých plemen je ízen chovatelskými kluby“. Ale nechat vše na chovatelích
by byl jist ideální stav v ci, pokud bychom ovšem všichni byli ideální, všechny ády a
zákony by také musely být ideální. Což se mi ale nezdá být, jak m žeme vid t i v jiných
oblastech lidské innosti, reáln možné. Každý len klubu jsme jiný, každý máme jiné
edstavy i cíle. Funkcioná i jsou v lánku p edstaveni jako aktivní laici, kte í se „cht jí“
angažovat ve vedení klubu. Je jim p isuzována absence vzd lání, nev domost i
nekompetentnost. Pokud jsem p i tení lánku uvedené skute nosti pochopila špatn , pak
se paní autorce omlouvám. Na stran jedné tedy nevzd lanost a nev domost, na stran
druhé požadavky paní Špi ákové na to, aby stejní laici zve ej ovali p ehledy nejen o
chovu v eské republice ale i zahrani í. Požadavky na to, aby zve ej ovali statistiky
týkající se zdravotních záležitostí plemene atd. Jak to tedy jde dohromady? Nepochopila
jsem také, jelikož se jedná o zájmovou organizaci, jaké vzd lání by pro vedení klubu bylo
požadováno? Sta ilo by, kdybychom byli všichni ve vedení klubu veterinární léka i? Nebo
rad ji genetici? Pro zajímavost jsem se podívala na p edsednictvo našeho nad ízeného
orgánu MKU. V tomto p edsednictvu je zastoupen jeden veterinární léka a jeden
inženýr – bohužel nevím v jakém oboru, tituly dalších len nejsou uvedeny. Stejná
situace je i v p edstavenstvu FCI. Nevím tedy, zda jsou opravdu všichni v n jakém
specielním oboru vzd láni. Ani ve výboru n meckého klubu jsem nezaznamenala situaci
jinou. Jsou zde známá i mén známá jména rozhod ích, chovatel i majitel Leonberger .
Pokud však výše uvedení n jaké specielní vzd lání mají, o kterém nevím, pak se i jim
omlouvám. M j osobní názor je, že ani doktoráty i jiné tituly, když chybí správný zápal
pro konkrétní v c, nejsou nic platné. Naopak i laik, který je pro plemeno nebo chov
nadšeným „fanatikem“ jist pot ebné znalosti dokáže nastudovat. Paní Špi áková ve své
: „V eských podmínkách není šance, aby jednotlivé kluby m ly ve svých funkcích
skute né odborníky.“ jist zná fakt, jak by tento ,,skute ný odborník“ m l vypadat. Má to
být veterinární léka ? Genetik? Biolog? Zoolog? Tato šance z ejm není ani v n meckých
podmínkách i podmínkách jiných stát . Nakonec prvním laikem v souvislosti
s plemenem Leonberger byl již jeho tv rce pan Essig. Možná se mýlím, ale nikde jsem o
jeho vzd lání v souvislosti s tvorbou nového plemene nic ne etla. A p ece je vytvo il
stejn tak, jako další laici desítky let dohlíželi na jeho chov. Bylo by to ideální, kdyby
poradcem chovu byl pro Leonbergery zapálený veterinární léka . Musel by to být ale
lov k, který je zárove nadšeným „laikem“, cht jícím se angažovat ve vedení klubu.
Musel by to být lov k, který nebude litovat stovek hodin práce pro plemeno a klub.
Musel by to být lov k, který je schopen spolknout ze strany chovatel i korespondenci
typu, „jak to, že tam i onde nemám okamžit uve ejn no i zasláno to, i ono, vždy to
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nedá tolik práce“. lenové klubu totiž n kdy neberou v potaz, že funkcioná klubu má
stejné rodinné, pracovní i existen ní problémy jako oni a práce pro klub je ješt navíc.
Musel by po ítat s tím, že jeden len klubu po n m bude striktn požadovat „ú ední“ úkon
v ned li v šest ráno, protože zrovna kolem jede z dovolené, zatímco jinému lenu se
osobní návšt va u poradce doma hodí spíše v jedenáct ve er. Nesm l by za svou práci
ekávat žádný vd k. Ale vždy spíše kritiku, a se již chyby dopustí nebo ne. Vždy se
najde n kdo, komu se nevyhoví dle jeho p edstav a kdo se cítí poškozen. Pak je vše
špatn , celý klub je špatný a hlavn jeho vedení by se m lo nejlépe odst elit. Ono a
chceme nebo ne, každý logicky máme nejrad ji sami sebe a snažíme se tak trochu prosadit
své zájmy, i když je n kdy navenek zaštítíme obecným blahem. Za dobu bezmála dvaceti
ty let to již známe z politiky. P ed volbami hlásají naši politici blahobyt pro všechny, a
jak jsou zvoleni, na své sliby asto zapomínají. Funkcioná i klubu jsou stav ni tak trochu
na druhou stranu barikády. Na stran jedné
lenové klubu a „proti“ nim funkcioná i
výboru klubu, kte í, jak se zdá, nemají celé
dny na starosti nic jiného než vymýšlet, jak
adovým len m klubu škodit. Opravdu to
tak je? I funkcioná i klubu jsou p edevším
lenové klubu. Skute nost, že momentáln
sobí ve vedení klubu (za chvíli to tak
eba být nemusí), jim p ináší pouze
spoustu práce navíc a to, že n kdy musí
ud lat i rozhodnutí, které se tomu i onomu
lenu líbí více a jinému mén . Být
funkcioná em klubu rozhodn neznamená,
že doty ný sedí na pomyslném „tr “,
nechává se obdivovat, jeho jméno je kdesi
uvedeno a on rozdává jen blahosklonn
rady a p íkazy, p ípadn z pozice moci
„rdousí“ n jaké nep átele v podob
nepohodlných len klubu. Funkcioná
klubu p edevším pracuje pro klub a jeho
leny, jak nejlépe dovede. Ta práce je
každodenní, p esto, že navenek nebývá
vid t. Musí init rozhodnutí, n kdy i
nepopulární, které mu od toho i onoho lena nesou kritiku. M že ud lat chybu nebo
chybné rozhodnutí, stejn tak, jako každý jiný. Nelze totiž vyhov t všem. Na rozdíl od
paní Špi ákové, která uvádí „Pomožme všichni dosáhnout spole né spokojenosti.“, si
myslím, že spole ná spokojenost neexistuje a je jen populistickým heslem. Vždy je n kdo
spokojen více a jiný mén a vše je nutno ešit formou kompromisu. A to jak v klubu, tak i
v zam stnání, zemi a nakonec i v rodin . Ani ve výboru klubu nepanuje asto ona
spole ná spokojenost a ešení záležitostí klubu je asto výsledkem vícestranného
kompromisu. Pokud je tedy n kdo p esv en, že vedení klubu pracuje špatn , zm te jej.
Na lenské sch zi k tomu máte vždy p íležitost a jako lenové klubu i právo. Za sebe bez
problému p edám dva šanony klubových písemností a své „trapné“ koktání na sch zi i p i
zahajování výstav svému nástupci. Autorka lánku dává klubu úkol v podob potla ování
nelegálního chovu. Ale jaký chov je nelegální? Chov bez PP? Jak ho má klub potla ovat?
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Nebo snad je nelegální chov ten, kde dochází k týrání zví at? Na to ale jak sama uvádí,
jsou jiné instituce než klub. Je snadné napsat „klub by m l“, to víme všichni, ale jak, když
by na to vlastn nem l ani mít žádné nástroje v podob možných sankcí? Je pot eba uvád t
konkrétní návrhy ešení. Klub by, tak to na mne p sobí po p tení lánku, nem l „lézt“,
len m do soukromí a provád t kontroly chovatelského prost edí nebo p ejímky vrhu. Na
to mají dohlížet státní instituce. Ale pokud by tomu opravdu tak bylo a státní instituce by
na všechny nepravosti kolem zví at zvládaly dohlížet, p išly by televize o zna nou ást
výpln ve erních zpráv. Mimochodem, dnes se mi zdá, že již snad skoro každodenní.
Zví ata v nevyhovujících podmínkách, nebo i týraná a mrtvá zví ata z t chto reportáží by
neexistovala. Ne zcela souhlasím i s v tou: „Nepoušt jme se do takových pokus , jako
tvo it „zákony“ na ochranu leonberger , když na toto zákony již jsou a jsou i instituce,
které dbají na jejich dodržování.“ Tvo it zákony opravdu nem žeme. M žeme se snažit ale
ud lat co je v našich silách alespo pro naše plemeno. A zmi ované instituce? P íklad:
v naší ulici žil kavkazan. Jako št
v zahrad na volno, pak uvázaný na krátkém et zu u
vrat. Strava nic moc, voda kdoví jak, jediné p íst eší krátký p evis starého domu, který
zdaleka neposkytoval ochranu p ed dešt m, sn hem, v trem ani sluncem. Žil v blát ,
sn hu, mrazu i úpalu. Jednoho dne se, z ejm na upozorn ní, nad ním sešli zástupci výše
zmi ovaných institucí. Stáli tam jako apoštolové a výsledek? P ibližn za rok uhynul
kavkazan na stejném et zu, ve stejných podmínkách. Pravda je, že byl více jak desetiletý.
Asi to bylo opravdu vyhovující prost edí. Když jsem pozd ji zjistila, že soused týrá
starého labradora hlady, o nic jsem se nepokoušela. Na kost vyhublý pes na íkající hlady,
který údajn „nežere“, spo ádal za týden, který byli majitelé na horách tak neuv itelné
množství potravy, že by se nevešlo ani do velké popelnice. P ibral za týden snad deset
kilo. Život mu to ale stejn nezachránilo. Ale alespo se m l ten týden blahobytn a to, co
po n m musel majitel za týden sebrat na zahrad , nesebral snad za celý rok p edtím. Když
nevyšla vyhublost, pes byl kamsi odvezen, utracen a dom se již nevrátil. Tolik jen k t m
institucím. Také si dovolím reagovat na v tu: „Pro klub m že být leccos z výše napsaného
problém zajistit, ale na druhé stran v mnohém se klub prezentuje jako garant chovu
leonberger , vzhledem k emuž si ve svých normativech dává právo sankcí, kontrol,
íkaz a zákaz .“ Klub, pokud chce, aby na odchovy byly vydávány pr kazy p vodu
FCI, musí být lenem národní st ešní organizace, kterou je v eské republice MKU.
Pokud je jejím lenem, je povinen ídit se ády a p edpisy, které tato organizace vydala. Je
nám zde podsouváno jakési svévolné, „stav ní se do role garanta chovu plemene“. Ale být
garantem chovu plemene v i MKU nám na izují ády této organizace, kterými se
musíme ídit. A tak Zápisní ád MSKCHPL v lánku II. Chov a jeho ízení, odstavci 3
doslovn uvádí: Chov plemene leonberger je ízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen
prost ednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu v i MKU
a následn i FCI. Chovatelský klub musí být MKU uznán. Nejedná se však o nástroj, jak
leny omezovat zákazy a sankcemi, ale vychází ze Zápisního ádu MKU, který jsme
jako lenové povinni dodržovat. Zápisní ád MKU: lánek II Chov a jeho ízení,
odstavec 4: Chov jednotlivých plemen je ízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen
prost ednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu v i MKU.
Chovatelský klub musí být ze strany MKU uznán a musí mít s MKU navázanou smlouvu
o spolupráci; bližší podrobnosti stanoví Sm rnice pro uznávání chovatelských klub a
výcvikových organizací (tuto sm rnici p ed r. 2012 nahrazuje smlouva s plemennou
knihou). Klubu tedy ze lenství v MKU vyplývá povinnost být garantem regulérnosti
chovu. Pokud tedy paní Špi áková není s uvedenou skute ností spokojena, musí podat
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k p edsednictvu MKU návrh na zm nu Zápisního ádu MKU v tomto bod . Ješt tedy
úryvek z lánku paní Špi ákové: „Mnoho z výše napsaných polemik m že být
zd vod ováno slovy: „klub je garantem chovu, musí mít n co v ruce“. Ale p jdu-li si
koupit št , co m že garantovat klub? Že kupuji v dané chvíli zdravé št ? Že mého psa
nepostihne v budoucnu žádná vrozená nemoc? Že z n j vyroste standardní leonberger? Že
bude jednou uchovn no? Že bude plnochrupé, s dobrou DKK a psovi sestoupí ob varlata?
i koupi št te není v moci a pravomoci klubu garantovat NIC z toho.“ Ano, tady má
paní Špi áková pravdu. Nic z toho, co sama uvádí, klub nem že garantovat. Garantuje
však v i MKU, že na základ podepsaného krycího listu chovatel a majitel krycího psa
potvrzují, že došlo ke spojení práv t ch dvou chovných jedinc , kte í budou uvedeni
v pr kazu p vodu. Že pro vystavení rodokmen bude klub dbát na to, aby byly dodány
pot ebné doklady. Že chovné jedince n kdo do chovu, na základ klubem stanovených
chovných podmínek, v závislosti na platném standardu FCI . 145 za adil. Že se klub
snažil zabránit spojení, kterým by došlo ke zdvojením vad a nedostatk u obou rodi ,
nap íklad spojení jedinc s DKK – C, sv tlé oko atd. Že alespo v dob p ejímky vrhu
nebyla kontrolovaná št ata odchovávána nap íklad ve vlhkém, studeném sklep bez oken.
Že matka vrhu i její potomci jsou v odpovídající kondici. Že št ata nejsou podvyživená.
Že št ata odpovídají vzhledem št at m Leonbergera v tomto v ku a že nenesou na první
pohled znaky sousedova N meckého ov áka nebo Bernského salašnického psa.(oba
ípady se staly). Že nap íklad št ata nenesou hrubé vady ve zbarvení, jako jsou velké
bílé skvrny na jiných místech, než standard p ipouští. Že pigmentace nosu a sliznic u
št at jsou erné a ne nestandardn hn dé a mnoho dalších skute ností. Odpov dnost
klubu za chov v i MKU lze uvést nap íklad dle l. X, Zápisního ádu MKU, Zápisy
št at do plemenné knihy. Odst. 3 „Podkladem pro zápis št at do plemenné knihy je
výhradn platná p ihláška k zápisu vrhu. Za platnost formulá e p ihlášky vrhu odpovídá
íslušný chovatelský klub.“ Mimo jiné klub odpovídá za správnost dodaných dokument
a usiluje o v asnost podané p ihlášky vrhu atd. Otázky zdravotního stavu a lé ení
ípadných onemocn ní jsou samoz ejm vždy v kompetenci veterinárního léka e, což
nikdo nepopírá. Ovšem pochybuji, že by každý veterinární léka znal standardy všech více
než 350 uznaných plemen tak, aby dle standardu p íslušného plemene dokázal všechna
št ata posoudit. Musel by p ece vykonávat p ejímky vrh všech plemen, ne jen
Leonberger . Chybné jsou tedy záv ry paní Špi ákové, p isuzující klubu svévolnost
stav ní se do pozice garanta chovu. Do pozice garanta regulérnosti chovu staví zcela
jednozna
na základ svého Zápisního ádu nad ízená organizace MKU, a pokud chce
klub zajiš ovat pro odchovy pr kazy p vodu FCI, je povinen tyto ády dodržovat. Chápu
však, že zde z ejm erpala paní Špi áková z výše uvedené knihy, viz úryvek z lánku:
„Výsledkem p ístupu klubu, který se myln postaví do pozice garanta chovu, je situace,
kdy „klub rozhoduje, aniž by odpovídal, chovatel odpovídá, aniž by m l tomu
odpovídající svobodu rozhodovat“ (Menšíková, 2012, s. 208).“ Jelikož však knihu
neznám, je možné, že autorka neuvád la skute nosti týkající se chovu jedinc s pr kazem
vodu FCI a že ády jiných organizací, vydávajících také své pr kazy p vodu jsou jiné.
Chovatel je bezpochyby odpov dný za sv j odchov novým majitel m, klub je však
odpov dný MKU za regulérnost chovu Leonberger jako celku. MSKCHPL neprovozuje
ízený chov, kdy by chovatel nesm l použít jiného partnera k chovu než toho, kterého mu
poradce chovu ur í. Chovatel si partnera pro svou fenu m že vybrat sám, a pokud tomu
nebrání ve výjime ných p ípadech chovatelské opat ení, nebo jeho volba nevede ke
zdvojování vad a nedostatk , je mu tento partner na krycí list uveden. I když v p ípad , že
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má poradce chovu ke zvolenému psu výhrady, uvede, že jej ke krytí konkrétní feny
nedoporu uje. Je však jen na chovateli, zda toto nedoporu ení vezme v potaz, nebo i p es
j ke krytí feny psa použije. K výše uvedenému se vztahuje i úryvek z lánku „Otázka
ejímky vrhu poradcem chovu, který p i tomto úkonu št ata „hodnotí“, je první velmi
diskutabilní pravomocí klubu. Poradce chovu bývá zkušený chovatel s n kolika
odchovanými vrhy, mnohdy stále inný chovatel (tudíž st et zájm a podjatost se nedají
eliminovat). Odborné vzd lání na tuto pozici požadováno není, je to tedy laik s v tším i
menším množstvím chovatelských zkušeností.“ Ano, jak již jsem uvád la výše, ideální
stav v ci by byl, kdyby poradce chovu byl nap íklad zkušený chovatel plemene, který za
dlouhá léta prokázal trvalý zájem o plemeno, sám již nechoval a ješt ke všemu byl
nap íklad veterinární léka . Pokud by klub, ve svých adách n koho takového m l, bylo by
to jist ku prosp chu v ci. Bohužel o žádném takovém lenu klubu nevím. Nap íklad
sou asná poradkyn , krom vzd lání veterinárního léka e, trvalý zájem o plemeno
prokázala a v pozici poradce p sobí již opravdu bezmála dvacet let. P edpokládám tedy,
že za léta aktivní innosti se jí jist již n jaké znalosti i zkušenosti dají p ipsat. Na jedné
stran paní Špi áková poradci chovu p ipisuje absenci vzd lání, staví jej do pozice
aktivního laika a možného zdroje nákazy a na stran druhé píše, op t viz úryvek z lánku:
„Poradce chovu zná a využívá mnoho informací, které za ínající chovatel bude t žko
shán t a p itom by ho p inejmenším zajímaly. Klub má jist za cíl poskytnout svým
len m maximum materiál pro p emýšlení a chovatelskou innost. Zpracovat klubu
dostupné informace, které by pou eným amatér m mohly n co íci, informace o chovu
leonberger v zahrani í, jaké jsou podmínky chovnosti v dalších zemích, jak velká
populace plemene je zastoupena a další.“ Na stran jedné je tedy poradce chovu
prezentován jako lov k bez odpovídajícího vzd lání, na stran druhé by mu m ly být
zadávány úkoly tak, jako by toto, „správné“ vzd lání m l? P esto, že paní Špi áková uvádí
leny výboru klubu jako angažované laiky, m li by zve ej ovat statistiky, týkající se
eho, na což žádné, ono „skute né“ vzd lání nemají. Viz lánek: „Tyto informace jist
standardn precizn zpracovává, ale m l by je v mezích zákona na ochranu osobních údaj
poskytovat i svým len m ve form r zných statistik. Zdravotní informace k populaci
eských leonberger – analýzy stávající populace, vývoj nemocí, kroky k zlepšování
plemene a potla ení problém , osv ta a informování chovatel za áte ník , statistiky
využití krycích ps v eském chovu potažmo klubu, zda nedochází k „zamo ení“ chovu
stejnou krví, jaké budou chovatelské možnosti za n kolik let, zhodnocení vývoje plemene
na našem území, délku života, statistiky odchovaných vrh v kontextu s uchovn ním,
úmrtnost št at, vst ebávání plod , které je mimochodem stále etn jší, …“ M li by také,
,,tvo it strategie kam chov dále sm ovat“. Tak mají pro uvedené skute nosti n jaké
znalosti nebo nemají? A nebude tvo ení t chto strategií chovu zbyte ností, když by stejn
nem l být žádný prost edek k jejich prosazení? Takže jak se máme ve výše uvedených
skute nostech vyznat? Jak nap íklad má výbor zpracovávat zdravotní informace
k populaci eských Leonberger – analýzy stávající populace a sledovat vývoj nemocí u
Leonberger , když nemá nikdo povinnost tyto informace klubu sd lovat. Výbor klubu se
pak tyto informace dozvídá nap íklad z internetových poraden r zných veterinárních
klinik a jako neov ené je sice vede v patrnosti, ale pro chovatelskou ani statistickou
innost je nesmí používat. Vystavoval by se totiž riziku hrozeb možných soudních žalob
od majitel dot ených ps . Chápu, že otázky zdravotního stavu vlastního psa jsou vždy
citlivé informace, které z d vodu možného zneužití málokdo bez obav sd luje. Tak n jak
obecn tento požadavek každý z nás považuje za správný, ovšem v tšinou jen do doby,
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než by se m l dotknout vlastního psa. Pokud si tedy do Zápisního ádu klubu odhlasujeme
povinnost nahlášení nap íklad všech nevylé itelných nemocí, m žeme na základ
získaných informací statistiky zpracovávat. Stejn tak i povinnost hlášení úhynu každého
psa i s léka skou zprávou o jeho p in . Pak ovšem zase musí existovat sankce za
nespln ní této p ípadné povinnosti. Paní Špi ákové ale musím dát za pravdu a pod kovat jí
za dobrý nápad. Zve ej ování r zných statistik, p ehled a informací z jiných klub ,
týkajících se Leonberger není v bec špatný nápad. Máme vždy problém zajistit dostatek
materiálu pro vydávání Zpravodaje a tyto p ehledy a statistiky by mohly být zajímavou
náplní. Zatím nedostatek p ísp vk do Zpravodaje od len nahrazuji tím, že se snažím
jaké lánky zpracovat sama, za což však již sklízím od n kterých len klubu kritiku.
Pokud tedy tyto p ísp vky nedodá n kdo jiný, ur it na n kterých statistikách zapracuji a
pro p íští Zpravodaje je p ipravím. Dále paní Špi áková polemizuje nad smysluplností
ejímky vrhu. Smyslem p ejímky vrhu není prvo ad posuzování zdravotního stavu
matky a št at, i když pokud se na první pohled nejeví n co v po ádku, je chovateli
doporu ena návšt va veterinárního léka e. Rozhodn p i p ejímce vrhu poradce chovu
nestanovuje diagnózy ani zví ata nelé í. To je pln v kompetenci veterinárního léka e,
který má pro uvedené úkony pat né vzd lání. Smyslem p ejímky vrhu je opravdu hlavn
posouzení podmínek, ve kterých jsou matka i vrh držen, jsou sledovány váhy št at tak,
aby k novým zájemc m neodcházela št ata podvyživená a ve špatné kondici. Noví
zájemci o št
se asto rozhodují mezi levn jším št tem bez PP a dražším št tem
s pr kazem p vodu. Pr kaz p vodu pak chápou jako ur itou záruku toho, že na chov
kdo dohlíží. Odpov dný je samoz ejm chovatel, ale soudit se m že nespokojený
majitel v p ípad problém i osobou, která odchovává „bezpapíráky“. V ty z lánku:
„Nejedná se o odborníka z ady veteriná , který by mohl posoudit vrozenou vadu (jako
vylu ující z chovu dle standardu i pravidel FCI). Až na výjimky není ani „akreditovaný“
posuzovatel exteriéru, který u št te starého 6-10 týdn rozpozná, zda vyroste v
nestandardního jedince.“ by mohly navodit dojem, že veterinární léka pozná vždy
vrozenou vadu u št te a akreditovaný posuzovatel exteriéru v 6 – 10 týdnech v ku št at
zaru en pozná, zda vyroste v nestandardního jedince. Tak jednoduché si myslím toto
posouzení není ani pro lov ka, který je veterinární léka i rozhod í v jedné osob . Kolem
Leonberger se pohybuji od roku 1989, kdy jsme si koupili první fenu. Za celou dobu, kdy
mám s Leonbergery co do in ní, jsem ješt nezaznamenala p ípad kdy, jak paní
Špi áková píše: „Stejn tak p ípadná odpov dnost za nákazu nebo jiné „poškození“ vrhu.
Poradce je jist zodpov dný a s odchovy zkušený lov k, ale co v situaci, že vrh po jeho
kontrole onemocní? Pro všechny je mnohem rozumn jší, nechat toto na povolaných,
net eba vystavovat klub riziku p í, kdo odpovídá za onemocn ní vrhu a kdo ponese
náklady lé ení.“. Osobn já a ani poradce chovu si nepamatujeme p ípad, kdy by vrh po
ejímce vrhu prokazateln onemocn l, nebo byl jinak poškozen. Teoretická možnost jist
existuje, stejn tak jako po návšt
kohokoli, kdo se dostane se št aty do styku, nebo
navštíví prost edí, ve kterém vyr stají. Nemohu jist v t vše, ale podobný p ípad mi
opravdu není znám. Dále pak v lánku uvedené: „Posouzení hmotnosti, zda odpovídá
zápisnímu ádu klubu, možné je. Ale co lze íci o št ti, které v 8 týdnech váží 7,8 kg,
tudíž nemá „odpovídající“ hmotnost. V zásad je to jedno, nebo k selekci do chovu slouží
bonitace, ešit hmotnost p i p ejímce vrhu je p ed asné a zbyte ný výdaj pro všechny
zú astn né.“ Váhy št at v dob prodeje sleduje nejen náš klub, ale nap íklad i KCHL,
nebo n mecký klub DCLH. Není to tedy jen n jaký náš výmysl k tomu, abychom mohli
šikanovat chovatele. Osobn myslím, že je pot eba jinak nahlížet na rozdíl n kolika
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dekagram a na rozdíl n kolika kilogram . M osobn v zásad není jedno, zda si nový
majitel odveze ve zmi ovaných osmi týdnech št
p tikilové, i když k selekci do chovu
slouží bonitace. P esto se mi ešení odpovídající hmotnosti p i p ejímce vrhu nezdá úpln
zbyte né. Nový majitel, ten který o plemeni nic nezná, si v p íkladu uvád né podváhové
št
odveze. Každý z nás jsme si byli pro své první št
a málokdo z nás v l v té
dob , jak by takové št
m lo správn vypadat. Klub by m l tedy dohlížet na to, aby
alespo p ibližn št ata v ur itém v ku p edepsané váze odpovídala. M žeme diskutovat
nap íklad o tom, zda p ípadn v Zápisním ádu neupravit ješt n jakou další možnost pro
evážení v pozd jším v ku. Také paní Špi áková, vedle nedostate ného vzd lání poradce
chovu, zmi uje p ípadný st et zájmu v situaci, kdy poradce je také chovatel. Má pravdu,
toto riziko existuje. Navrhuje, aby p ejímkou vrhu byl pov en veterinární léka . Avšak
jak jsem pochopila, nemíní tím klubem ur enou, nestrannou osobu, ale veterinárního
léka e, kterého si vybere chovatel sám. Ale
pokud si chovatel zvolí, a je to
pravd podobné, veterinárního léka e, se
kterým je ve vztahu „poskytovatel služby
versus klient“, tedy pokud p ejímku vrhu bude
vykonávat veterinární léka , kterého chovatel
žn využívá a za jeho služby mu n kdy
dlouhé roky platí, zde nehrozí st et zájmu?
Pokud má být zajišt na nestrannost, musel by
se tedy p ejímky vrhu ú astnit i nestranný,
klubem pov ený veterinární léka , což by
zvýšilo náklady na p ejímku vrhu. Nevím, zda
si paní Špi áková ješt pamatuje v o kovacím
pr kazu psa povinné potvrzení veterinárního
léka e o tom, že pes je zdráv, požadované p i
ejímce každé výstavy. Myslím, že tato
potvrzení se p estala vyžadovat d íve, než se
paní autorka za ala zú ast ovat výstav.
Možná se mýlím. A jak to bylo s tím
potvrzením? Ve ejným tajemstvím bylo, že se
s o kovacím pr kazem zašlo za veterinárním
léka em, on tam vrazil „štempla“, obdržel
padesát korun a se slovy ,,já vím, že
s nemocným psem nikam nep jdete“ bylo vše vy ízeno, aniž by psa vid l. Nepodezírám
paušáln všechny veteriná e, nepodezírám ani chovatele, že by podvád li, ale za všechny
také t žko n kdo ruku do ohn dá. Je to prost stejný lidský faktor, jako poradce chovu.
Paní Špi ákové se nelíbí kárný ád, na jehož základ mohou být ud leny sankce a pokuty.
Jako nekonfliktnímu lov ku se mi také nelíbí. Byla bych nejrad ji, kdyby v bec nemusel
existovat. Ale jak má klub n co ídit a garantovat, za n co MKU odpovídat, když nebude
mít žádný prost edek, jak porušení ád postihnout. Jak vymoci z chovatele v as všechny
doklady pro nap íklad vystavení krycího listu, (poradce chovu je musí zaslat spolu
s p ihláškou vrhu, za kterou je odpov dný klub na MKU), nebo pro zápis vrhu, když
kdy chovatel nereaguje. U v tšiny chovatel je samoz ejmé, že pro krytí feny pot ebují
krycí list a v as si o n j zažádají. Ale najdou se i tací, kte í to bez krycího listu zkusí, nebo
si klidn nakryjí psem jiným, než který je na krycím listu uveden. Krycího listu se
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dožadují až po krytí. A pak výmluvy typu byli jsme n kde na návšt
s fenou a ani jsme
nev li, že hárá. V p ípad krycího psa i chovné feny v majetku jedné osoby jsou zase
obvykle „ohrané“ výmluvy na pušt ní psa nebo feny nezletilými d tmi, nebo slepou
babi kou. Mnohdy se nahlásí až p ekvapivá b ezost p ed porodem feny. Pokud klub ud lá
jen ty, ty, ty, je velmi pravd podobné, že p íšt bude ešit podobný p ípad znovu, jen
výmluva bude jiná. Jak by tedy paní Špi áková ešila tyto p ípady? Možná vychází z toho,
že sama by n co takového nedopustila. Ale nejsme všichni stejní a podobné p ípady se as
od asu stávají a klub je musí ešit. Ano jsme všichni laici, n kte í jsme za áte níci. M li
bychom znát ády klubu tak, jako bychom m li znát zákony. Prost m li, ale všechno si
pamatovat nem žeme. Ani já nejsem pro to, postihovat leny pro opomenutí nebo omyl.
Avšak n kdy se o tyto skute nosti nejedná. Zvlášt pak, když len v dom i opakovan
ády porušuje. Pak se nedá nic d lat a musí p ijít postih. Funkcioná i klubu tak musí
rozhodnout ne o vin a nevin , ale o tom, zda byl nebo nebyl porušen Zápisní ád. Osobn
se vždy snažím o co nejmírn jší ešení, i když n kdy si opravdu p ipadáte spíše „pro
legraci“ a musím p iznat, že již n kolikrát jsem svého mírného p ístupu v pozd jším
chování mírn ji postihované osoby litovala. Ob as to totiž dopadá podle p ísloví „pro
dobrotu, na žebrotu“. V odstavci lánku nazvaném Poplatky, mi není jasná v ta týkající se
smlouvy o zast ešení chovu pro ne lena MSKCHPL. „Bohužel vzor této smlouvy je
nep ístupný, není sou ástí uve ejn ných klubových normativ . Nemáme tak tušení, zda
NÁŠ klub nabízí ne len m smlouvu takovou, se kterou bychom se ztotožnili a rozhodli se
eba chovat rad ji mimo klub…“ Všichni, jako lenové klubu bychom se m li snažit o to,
aby se klub rozr stal o další leny, byl siln jší a v chovu Leonberger m l v tší slovo. Je
to v zájmu klubu, jehož jsme dobrovoln leny. Tak chápu lenství v ob anském sdružení.
Není mi jasný p ístup paní Špi ákové. Je také dobrovoln lenem klubu, má na mysli
dobro a rozvoj tohoto sdružení, nebo je lenem jen z donucení? Protože to jinak nejde?
Nebo proto, že by to jinak bylo, jak sama uvádí, ekonomicky nevýhodn jší? Proto tedy
požaduje smlouvu, která by byla výhodn jší pro ne leny? Pro bychom jako lenové
klubu m li stát o to, aby nám z klubu odcházeli jeho lenové a chovatelé a chovali mimo
klub? To by snad bylo proti zájmu klubu nebo ne? Dále pak: „Služby klub poskytuje
ne lenovi na základ smlouvy, ta je ze strany klubu pevn daná a nem nná. Pro chovatele
ne lena jakožto smluvní stranu nevýhodné, ale z pohledu klubu pochopitelné, klub je
tvo en laiky, smlouva musí mít ur ité právní aspekty, aby byla co nejmén „riziková“.
Smlouva pro ne lena klubu je kompletním zn ním Zápisního ádu MSKCHPL tak, aby
byly dodrženy stejné podmínky pro chov v klubu i mimo n j. Smlouva se uzavírá na
konkrétní úkon i úkony a jedince. Smlouva tedy není pro ne lena nevýhodná. Nevýhoda
je pouze v tom, že jako ne len klubu nemá nárok na slevu tak, jako kdyby lenem klubu
byl. Tolik informace ke smlouv samotné. Nevím, na jakém základ paní Špi áková
edpokládá, že uzav ení smlouvy pro ne lena je zpoplatn no. Nevím, zda zná n koho
z ne len klubu, kte í by za samotné uzav ení smlouvy platili. Výbor klubu si dle Stanov
MSKCHPL, lánku 8, odstavce 8.4.10 , který praví o pravomoci lenské sch ze:
rozhoduje o výši a termínu splatnosti lenských p ísp vk a výši poplatk za úkony
provád né klubem, nem že dovolit zavád t jakékoli další poplatky bez schválení nevyšším
orgánem klubu, kterým je lenská sch ze. Pokud se týká financování innosti klubu a
poplatk pro leny klubu a ne leny klubu. Ano, klub je financován p edevším z lenských
ísp vk , p íjm z jím po ádaných výstav a chovatelských akcí, p ísp vku za pr kazy
vodu z MKU, p íjmem jsou další poplatky týkající se chovu, sponzorské dary aj.
Poplatky jsou pro leny i ne leny totožné. Výhodou lenství v klubu, a tak to p ece má
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být, je sleva na poplatcích pro lena MSKCHPL. Vždy platí ro ní lenský p ísp vek. Ani
slevu však len nedostává automaticky, ale je podmín na ádným a v asným zaplacením
lenského p ísp vku. I len si tedy musí slevu zasloužit. Paní Špi áková se ptá, z eho se
sleva na poplatcích za úkony klubu len m dotuje? Dotuje se p edevším z poplatk len ,
kte í tyto služby nevyužívají. Na základ solidarity a sounáležitosti. Nelze také
jednozna
stav t proti sob výši p ísp vk i poplatk v kalendá ním roce. Všechno se
odvíjí nap íklad z ú asti vystavujících na výstavách po ádaných MSKCHPL, z po
v tom roce v klubu odchovaných št at atd. Jiný náklad na p ejímku vrhu je, když poradce
jede kontrolovat p i jedné cest dva vrhy po dvanácti št atech a jiný náklad je na kontrolu
jednoho št te na druhé stran republiky. Prost n který rok je z hlediska p íjm klubu
lepší a jiný horší. P edpokládám, že v tšin len v bec nevadí, že ást jejich lenských
ísp vk je použita na pokrytí této slevy pro chovatele leny. Máme stejný zájem a tak to
má být. V zájmu klubu lenové výboru, ani další lenové klubu, konající úkony pro klub,
neú tují režijní náklady nap íklad v podob elektrické energie p esto, že u po íta e tráví
v zájmu klubu asto desítky i stovky hodin. Nenechávají si posílat pro všechny leny
tišt né Zpravodaje v p ípadech dohody do rodin, kde je více len klubu a posílá se tak jen
Zpravodaj jeden. Tím se ušet í prost edky klubu pro jeho innost. Prost n co se d lá pro
klub jen z istého zájmu. Pro klub a jeho leny. P i nejlepší v li nechci to samé poskytovat
ne len m, s kterými mne spolu lenství v klubu nespojuje a kte í se ke mn , jako
edstaviteli klubu chovají n kdy doslova arogantn . Mohu paní Špi ákovou ujistit, že
ad na ochranu hospodá ské sout že v našem klubu poplatky, na základ „upozorn ní“,
již prošet oval s negativním výsledkem. Jelikož se podmínky pro leny i ne leny od té
doby nijak nezm nily, v ím, že i p ípadné další „upozorn ní“, by na tomto ú adu dopadlo
stejn . V lánku se uvádí, že nikdo nem že nikomu znemožnit chov. Ale m li bychom
dodat chov jedinc s pr kazem p vodu FCI. Chovat obecn , i když je to proti našemu
esv ení a zásadám lenství v klubu, MKU i FCI, nikdo nikomu zakázat nem že.
Jsou totiž chovatelé, kte í chovají bez PP (ti se pak opravdu nemusí ídit ni ím, krom
zákon na ochranu zví at a jak nám ob as ukáže n která reportáž v televizi, ne ídí se ani
jimi), nebo s PP jiných organizací. Pokud tedy chovatel požaduje pr kazy p vodu FCI,
musí dodržet ur itá pravidla této a jí pod ízených organizací. To je na základ smluv pro
ne leny klubu možné. Paní Špi áková uvád la po etní p íklad. Já bych tedy výsledek jí
uvád ného p íkladu vid la o sto korun jinak, tedy 2400 K , ale to není podstatné. Uvedu
jiný p íklad. Chovatel ne len uzav el smlouvu s MSKCHPL. Jelikož nedodržel podmínky
Zápisního ádu MSKCHPL, byl mu vydán krycí list v prodlení o dobu, o kterou dodal
pot ebné doklady pozd ji. Za vydání krycího listu zaplatil 500 K . Tento ne len podal
stížnost ke st ešní organizaci MKU. Zástupci klubu i st žovatel byli pozváni k ústnímu
jednání do sídla MKU v Praze. St žovatel se nedostavil. Stížnost zástupci p edsednictva
MKU vyhodnotili jako neopodstatn nou. Cestovní náhrady na jednání – cesta Brno, p es
Tábor, Praha a zp t. Náklady na cestovné 3120 K . Poštovné 20 K , jízdné na poštu a
kancelá ské pot eby nejsou brány v potaz. Fena nezab ezla, smluvní vztah skon il.
Výsledek? Náklad na ešení neoprávn né stížnosti ne lena plus poštovné za smlouvy 3140
– ne lenem zaplacený poplatek za krycí list 500 K = výsledkem je náklad na smlouvu
uzav enou s ne lenem ve výši 2640 K , kterou uhradí lenové klubu z klubové pokladny.
A to v bec nemluvím o tom, že dv osoby z vedení klubu musely zorganizovat své vlastní
záležitosti tak, aby se zdarma mohli ešení této stížnosti od ne lena n kolik hodin v novat
a ú astnit se jednání na MKU. Paní Špi áková se ptá, pro stejné zvýhodn ní, týkající se
poplatk nem že mít také ne len? To je zcela jednoduché, proto, že není len. Proto, že
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lenové na rozdíl od ne lena p ijali za své ur ité stanovy klubu, podle kterých se musí
ídit. Nikoho nem žeme nutit se sdružovat, když sám nechce, ale až na výjime né p ípady
tu možnost má a má tedy i možnost za ur itých podmínek na slevu jako len. Nedochází
tedy k nucení sdružování. Každý má svobodnou volbu. Z uve ej ovaných zpráv o
hospoda ení klubu je patrné, že za léta jeho fungování bylo možno vytvo it dostate nou
finan ní rezervu, která by i p ípad, „kdy by každý druhý len choval“, p ípadné finan ní
ztráty kryla. Je to ale opravdu velmi nepravd podobná situace, i když do nedávna bych si
myslela, že meteorit také nem že spadnout a napáchat velké škody a ejhle! Stalo se.
„Dobré fungování klubu obnáší mnoho práce a není v možnostech n kolika lidí, kte í byli
zvoleni do vedoucích funkcí, by se snaží sebevíc, aby v rámci svých laických dovedností
zajistili vše.“ S touto v tou paní Špi ákové nelze jinak, než bez výhrad souhlasit. Opravdu
by NÁŠ klub m l být podpo en prací NÁS všech. A práce to m že být jakákoli. Od návrh
zm n ád , p es zasílání r zných nápad na zlepšení chodu klubu, zasílání p ísp vk a
fotografií do Zpravodaje, pomoci s po ádáním sout ží pro d ti a t eba i dosp lé v Zub í,
pomoci s vydáváním Zpravodaje jako celku, pomoci s po ádáním setkání i výstav, stav ní
kruh , stánk , obsazení personálu do kruh p i výstav a mnoho jiného. Ne ekejme, až
nám n kdo p jde o n jakou práci íkat. Pokud vidíme pot ebu n co zlepšit, nebo zajistit,
sta í svou pomoc nabídnout. Výbor bude každému lenu za pomoc vd ný. Tak by to
normáln p ece v zájmu dobrovolného sdružení m lo být. Pokud by nám tedy paní
Špi áková cht la, jako maminka malých d tí, pomoci t eba n jaké sout že pro d ti
ipravit a zrealizovat, budeme jí za to nejen my ale i d ti vd ni. Autorka zmi uje i
v minulém roce p ijaté opat ení týkající se polyneuropathie. „Není to tak dávno, kdy klub
informoval své leny o nemoci polyneuropathie. Objevil-li se lánek s názorem odborníka,
potom to byl vždy subjektivní názor konkrétní osoby a snad neš astnou shodou okolností
se shodoval vždy s návrhem, který p edkládal klub.“ Nechci paní Špi ákovou podez ívat
ze špatné pam ti, ale pokud si dob e pamatuji já, ve vedení klubu k otázce polyneuropathie
existovaly práv dva diametráln rozdílné názory. To, že se k jednomu návrhu p iklonilo
více len klubu, m lo za následek, že n kte í lenové výboru ze svých funkcí odešli.
ím, že v této otázce se lenové klubu rozhodli zcela svobodn a rozhodn se
nep ikláním k názoru, že by klub leny m l vodit „za ru ku“. lenové dokážou mít sv j
názor, který si vytvo í na základ svých v domostí a na lenskou sch zi p išli jist již
s ur itými znalostmi a p esv ením. V následujících v tách dávám paní Špi ákové za
pravdu v tom, že klub má fungovat tak, jak si to p eje v tšina jeho len : „Zde ono zásadní
nepochopení smyslu klubu – klub je dobrovolné sdružení, které tvo í jeho lenové! Tudíž
má být v souladu s vyššími p edpisy takový, jaký si ho p eje v tšina len . Není-li tedy
kdo s ímkoli spokojen, pak jediným správným krokem je zm nit to. Týká-li se to
tšiny len , potom jsou ešením zm ny, nikoli opušt ní NAŠEHO klubu.“ Záv rem
svého lánku nás paní Špi áková vyzývá: „Mnoho chovatel není v klubu spokojeno, pak
existuje jednoduché ešení, zm me si NÁŠ klub k obrazu svému!“ Dovoluji si i sama
sebe do této výzvy za adit, jsem také lenem klubu. A ptám se. K jakému obrazu máme
sv j klub m nit? Pochybuji, že stejný obraz máme všichni. Tak tedy k obrazu paní
Špi ákové a len , kte í mají podobný názor jako ona? K obrazu mému a len , kte í mají
podobný názor jako já? K obrazu paní X nebo pana Y, za kterými stojí zase jiní lenové
klubu? Zrovna tak: „Upustí-li klub od inností, pro které p i sebev tší snaze nemá
kompetence (resp. jeho p edstavitelé), bude moci v novat úsilí tam, kde bude pro leny a
chov mnohem p ínosn jší a co bylo p vodní myšlenkou p i jeho vzniku.“ iznám se, že
jsem na rozdíl od zakládající lenky klubu, paní Kubové – poradce chovu, u jeho vzniku
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nestála. Ale dle jejích informací to byla práv organizace chovu (a také ze Zápisního ádu
MKU to tak vyplývá)“, pro kterou se klub zakládal. Zábava pro jeho leny byla až
doprovodným jevem. Jako lenové klubu v návrzích i hlasováních na lenské sch zi
žeme v tšinou hlas prosadit cokoli, co není v rozporu s ády MKU, FCI a zákony.
žeme zrušit p ejímky vrhu, m žeme zp tn dosadit do chovu p enaše e LPN1, tak, aby
na nich op t n kte í lenové i ne lenové klubu mohli chovat, m žeme zrušit postihy,
žeme zrušit bonitace, m žeme p ipravit pro ne leny klubu smlouvy tak výhodné, že se
nám rozprchne polovina len klubu. M žeme si ud lat takovou demokracii v chovu, že si
každý bude d lat, co chce. Ale bude to ku prosp chu plemene, kterým se navrhovatelé
chto zm n zaklínají, nebo spíše ku prosp chu n kterých chovatel a majitel , kterým
tato pravidla vadí? Velice snadno se dá práce desítek let zbo it. Sama si pamatuji na svou
první lenskou sch zi, kdy jsem p i hlasování sledovala chovatele, od kterého jsem m la
fenu. Bylo to logické, nikoho jiného jsem neznala, v záležitostech klubu jsem nem la
jasno a tak jsem p ejímala jeho názory. Také si pamatuji listování svým prvním
Zpravodajem, ve kterém jsem p etla jen obecné lánky a p íb hy. Zve ejn ným vrh m,
krytím a seznam m krycích ps jsem v bec nerozum la. Stejn tak chápu i ur ité
rozlad ní n koho, kdo je p esv en o tom, že mu klub k ivdí. Sama jsem již podobnými
zkušenostmi prošla. Také jsem byla nespokojena s vedením klubu, protože mi p ipadlo, že
j pes není docen n. Je to p irozený vývoj a dnes již na n které v ci nahlížím p ece jen
jinak a snažím se z nich v dobu, kdy jsem sama ve vedení klubu pou it. T eba bych i tehdy
byla v ci schopna vid t jinak, kdyby mi n kdo vše vysv tlil a podložil otev en d kazy. A
eba také ne. Možná, že m j pohled je jiný práv z d vodu, že momentáln žádného
Leonbergera nemám. Ani chovného, ani nechovného, ani výstavn úsp šného více i
mén . Nemohu být podez ívána z toho, že se snažím poškozovat konkurenty ani v chovu,
tím mén v použití krycích ps . Nemohu být ani podez elá ze skute nosti, že by m j pes
byl lépe hodnocen na výstavách z titulu mé funkce v klubu. Snažím se, zachovat si
nestrannost. A proto i já prosím leny klubu, aby pokud mají pocit, že je to pot eba,
edkládali zm ny, které by cht li v klubu prosadit. P edevším však, aby se zú astnili
lenské sch ze, a již jsou nebo nejsou s chodem klubu spokojeni, protože lenové svou
tšinou p ítomných rozhodují! M jte však, prosím na pam ti, že jakákoli lidská innost,
která postrádá ád, m že vést k problém m. Nedovedu si p edstavit milovníky hokeje
nebo fotbalu, kte í by si m nili pravidla tak, jak by se to zrovna komu nejvíce líbilo. Ani
leny dalších zájmových sdružení, t eba myslivce, kte í by si d lali, co by každému
jednotlivci p ipadlo nejlepší. Ani p ed vrata svého domu nem žete vyjít bez toho, aby bylo
nutno n jaká omezení p ijmout za své. Pokud jsem v lánku paní Špi ákové pochopila
co špatn , pak se jí omlouvám a stejn tak se omlouvám i lenské základn klubu, že je
unavuji tak dlouhým lánkem. Jelikož však podobné návrhy nejsou ni ím novým a
v n kolikaletých periodách se objevují, dovolila jsem si uvést i tato stanoviska a snažit se
odpov t na otázky, které nebyly v i vedení klubu p ímo vysloveny. Snažme se tedy
spolu navzájem spíše jednat a sd lovat si své p edstavy. Nejsme p ece navzájem, nebo
bychom tedy nem li být, žádní nep átelé ale spíše naopak. Posuzovat, jak moc je prosazení
chto p edstav reálné a našemu zájmu ne jako jednotlivci, ale jako celku a cíli, kterého
chceme dosáhnout prosp šné. Paní Špi áková ve svém lánku n kolikrát zmi uje slovo
kritika. Já však její lánek nevidím jako kritiku. Beru její názory spíše tak, jako názory
lena. Jednoho z celku. Je pod lánkem podepsaná sama stejn tak, jako tento lánek nese
podpis m j. Názor paní Špi ákové je jist správné zve ejnit. Jako slovo jednotlivce do
diskuze v otázkách, pro které ale, jak se zdá m že mít podporu i u dalších len nebo
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ne len klubu. Vždy je lépe si vše jasn vysv tlit, než na sebe vrhat pohledy a špitat si
kde kolem výstavního kruhu. Co kdybychom se pokusili jít už kone
spolu a ne tak
jak z principu proti sob . M j názor je jiný, ale t eba opravdu nemusí být jediný
správný. Ani já, ani nikdo jiný totiž nemáme patent na rozum a v zájmovém sdružení je
vždy hlavní, jak se k návrh m postaví v tšina. A tak je to správné.
se souhlasem výboru MSKCHPL M. Šilhavecká
První slibovaný p ehled
V p ehledu jsou procentn vyjád eny sledované znaky v plemeni Leonberger. Porovnáván
je stav chovných jedinc v N mecku a esku, které se dále d lí podle klub na KCHL a
MSKCHL. Tyto zem jsou zvoleny z d vodu uvedení pot ebných údaj na klubových
webech. Procentní zastoupení je vypo teno z celkového po tu sledovaných jedinc . Je
však pot eba si uv domit, že i jeden jedinec vykazující sledovaný znak zvedne
procentuáln po et v malé populaci pom rn výrazn , kdežto v populaci velké se projeví
jen miziv . Lze porovnat výskyt a stav sledovaných znak a nedostatk . V závorce je vždy
vyjád en po et jedinc , vykazujících daný znak, procentní vyjád ení je p ibližné.
Posuzování n kterých znak m že být mírn neobjektivní. Jak známo, pro jednoho
rozhod ího je ur itý projev masky hodnocen jako erná, pro druhého již ta samá maska
že být hodnocena jako melír. Na stav projevu masky má také vliv ro ní období, kdy byl
daný jedinec bonitován. To stejné se týká nap íklad i barvy oka. P ehled byl zpracován ve
vztahu k chovným jedinc m a dni 20. 03. 2013.
sledované znaky u chovných jedinc

ní ví ka lehce otev ená celkem
ní ví ka lehce otev ená psi
ní ví ka lehce otev ená feny
chyb ní M3 celkem
chyb ní M3 psi
chyb ní M3 feny
klešt celkem
klešt psi
klešt feny
maska melír celkem
maska melír psi
maska melír feny
tmavé oko celkem
tmavé oko psi
tmavé oko feny
st ední oko celkem
st ední oko psi
st ední oko feny
sv tlé oko celkem
sv tlé oko psi
sv tlé oko feny
výška nižší –pes 72-75,fena 65-69
celkem
nižší pes 72-75
nižší fena 65-69
výška ideál – pes 76 a fena 70 celkem
ideál pes 76
ideál fena 70
výška vyšší – pes 77+ a fena 71+
celkem
vyšší pes 77+
vyšší fena 71+

mecko
275 chovných
89 ps
186 fen
25,1% (69)
31,5% (28)
22%
(41)
5,1% (14)
5,6%
(5)
4,8%
(9)
2,2%
(6)
2,3 %
(2)
2,2%
(4)
35,3% (97)
33,7% (30)
36%
(67)
31,3% (86)
37,1% (33)
28,5% (53)
61,1% (168)
58,4% (52)
62,4% (116)
7,6%
(21)
4,5%
(4)
9,1%
(17)
37,1% (102)

esko
121 chovných
46 ps
75 fen
8,3% (10)
17,4% (8)
2,7% (2)
2,5% (3)
4,4% (2)
1,3% (1)
1,7 %
(2)
2,2%
(1)
1,3%
(1)
29%
(35)
21,7% (10)
33,3% (25)
48,8% (59)
54,4% (25)
45,3% (34)
40,5% (49)
41,3% (19)
40%
(30)
10,7% (13)
4,4%
(2)
14,7% (11)
42,1% (51)

KCHL
82 chovných
33 ps
49 fen
7,3%
(6)
15%
(5)
2%
(1)
1,2%
(1)
3,25% (1)
0%
(0)
1,2 %
(1)
3%
(1)
0%
(0)
29,3% (24)
21,2% (7)
34,7% (17)
52,4% (43)
54,5% (18)
51%
(25)
36,6% (30)
39,4% (13)
34,7% (17)
11%
(9)
6%
(2)
14,3% (7)
40%
(33)

MSKCHPL
39 chovných
13 ps
26 fen
10,3% (4)
23%
(3)
3,8%
(1)
5,1%
(2)
7,7%
(1)
3,8%
(1)
2,6%
(1)
0%
(0)
3,8%
(1)
28,2% (11)
23%
(3)
30,8% (8)
41% (16)
53,9% (7)
34,6% (9)
48,7% (19)
46,1%
(6)
50%
(13)
10,3%
(4)
0%
(0)
15,4% (4)
46,2% (18)

39,4% (35)
36%
(67)
12,7 % (35)
16,9% (15)
10,7% (20)
50,2% (138)

47,8% (22)
38,7% (29)
21,5% (26)
15,2%
(7)
25,3 % (19)
36,4% (44)

51,5% (17)
32,7% (16)
22%
(18)
12,2%
(4)
28,6% (14)
37,8% (31)

38,5%
50%
20,5%
23%
19,2%
33,3%

43,8%
53,2%

37%
36%

36,4% (12)
38,8% (19)

38,5% (5)
30,8% (8)

(39)
(99)

(17)
(27)

zpracovala M. Šilhavecká
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(5)
(13)
(8)
(3)
(5)
(13)

Z dalšího p ehledu je patrné, jaká je úsp šnost chovných ps v MSKCHPL. P ehled je
zpracován za roky 1994 – 2012 na krytí a vrhy uskute né na krycí listy vydané v
MSKCHPL. Do p ehledu jsou za azení všichni chovní psi, kte í na odevzdaném krycím
listu m li potvrzeno alespo jedno krytí. V tabulce je p ehledn znázorn no, kolik
narozených št at pr
rn p ipadá u jednotlivých chovných ps na jedno krytí a na jeden
uskute ný vrh.
Využitý chovný pes

Po et
krytí

AGYR Lesní lom
ALBI z Alfovy zahrady
ALEX B. Bora z Miloti ek
ALOEUS Domus Corona
ANDY BADY od Zeleného buku
ANDY z Prusinek
ANTAR Slavkovské pole
ARAMIS Lony z Vyšeho ovic
ARAMIS Vo íšk
ARCHIBALD Baiva
ARNO z T ebo ských rybník
ARON Leon Radost
ASAN Kysuca
ASTOR z Prusinek
ATAR z Révového lesa
BADY od Bezdynky
BARON Myslibo ické polesí
BAZIR Leon-Box
BERTINO Vanika v. Bauernhof
BOGDAN v. Dreiburgenland
BOND Lesní lom
BORRIS od Brdské studánky
CAPUCINO Vanika v. Bauernhof
CLEO Nobert
COOPER Nobert
CYRO Tedor z Klení
DAR Lesní lom
DARVIN v. d. Rasenmühle
EDDY Nobert
EGGY Lesní lom
ENGY od b ehu Svitavy
FIDO Nobert
FINN Lesní lom
FRAM Ensson Bohemia
GVENDY Zru ská blata
IAGO Lesní lom
JONES Lesní lom
LEX Lesní lom
MAJOR Dunajská Lužná
ORION Lesní lom
QUINTO vom Nonnenwald
SPARTACUS Ex Domo Leonis
VIGO Dunajslá Lužná

16
1
2
1
2
1
1
2
1
5
1
1
2
3
3
2
4
3
2
4
2
1
1
10
3
1
3
3
2
5
2
7
14
7
9
9
1
8
5
1
7
4
1

Narozená
št ata
85
0
0
8
11
0
0
10
7
40
9
8
7
12
2
0
23
18
0
27
10
6
10
43
22
13
33
18
0
46
0
86
81
4
57
87
4
46
30
10
40
29
11

Ø št at na
1 krytí

Po et
vrh

5,31
0
0
8
5,5
0
0
5
7
8
9
8
3,5
4
0,66
0
5,75
6
0
6,75
5
6
10
4,3
7,33
13
11
6
0
9,2
0
12,28
5,78
0,57
6,33
9,66
4
5,75
6
10
5,71
7,25
11

11
0
0
1
1
0
0
1
1
4
1
1
1
2
1
0
3
2
0
3
1
1
1
5
2
1
3
2
0
5
0
7
13
2
6
9
1
7
4
1
5
3
1

Narozená
št ata
85
0
0
8
11
0
0
10
7
40
9
8
7
12
2
0
23
18
0
27
10
6
10
43
22
13
33
18
0
46
0
86
81
4
57
87
4
46
30
10
40
29
11

Ø št at na
jeden vrh
7,72
0
0
8
11
0
0
10
7
10
9
8
7
6
2
0
7.66
9
0
9
10
6
10
8,6
11
13
11
9
0
9,2
0
12,28
6,23
2
9,5
9,66
4
7,66
7,5
10
8
9,66
11

zpracovala Jana Kubová
Podmínky v zahrani ních klubech – N mecko ( DCLH )
Na základ ád a p edpis N meckého klubu pro Leonbergery, uve ejn ných na
oficiálním klubovém webu: www.leonberger-hunde.de, vám p inášíme pro srovnání
kolik základních informací.
Dle stanov n meckého klubu se lenem klubu m že stát každá svéprávná osoba, krom
z lenství p edem vylou ených osob. T mito vylou enými osobami jsou: osoby, které jsou
leny n které z disidentských organizací v i FCI, komer ní obchodníci se psy a jejich
rodinní p íslušníci. Tyto osoby jsou z lenství vyškrtnuty i v p ípad pozd jšího zjišt ní,
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tzn. i po p ijetí za lena klubu. T mto osobám se odpírá možnost odvolání proti nep ijetí.
Osoby, které byly vylou eny z jiného sdružení v VDH (obdoba naší MKU), mají
povinnost tuto skute nost p i podání p ihlášky ohlásit. Tento žadatel se m že p ijmout za
lena až po uplynutí jednoho m síce od doby, kdy byl zaslán dotaz na p vodní lenskou
organizaci žadatele a tato nedá najevo sv j písemný nesouhlas s p ijetím za lena DCLH.
O p ijetí pak rozhoduje výbor. Nezletilý žadatel musí p edložit souhlas svého zákonného
zástupce.
len se podpisem p ihlášky zavazuje podporovat sdružení v jeho zám ru,
kterým je chov ps plemene Leonberger s pr kazem p vodu FCI, v souladu s ády VDH a
dle platného standardu plemene FCI íslo 145. Ú elem klubu je zachování a rozvoj
plemene Leonberger v jeho exteriéru i povaze. Dále je len povinen ídit se jeho ády a
stanovami a plnit rozhodnutí orgán klubu, pokud nejsou v rozporu s ády FCI a VDH.
Žádost musí být podána písemnou formou, s vlastnoru ním podpisem a o p ijetí rozhoduje
výbor klubu. Do ty týdn od podání oficielní žádosti o lenství m že být proti této
žádosti podán protest. Tento protest musí být písemn zd vodn n a odeslán prezidentu
DCLH. O protestu pak rozhodne s kone nou platností výbor. Toto rozhodnutí, jako i
ípadné odmítnutí žádosti se doty nému sd lí písemnou formou. D vody rozhodnutí
nevyžadují žádné vysv tlení. O p ijetí rozhoduje výbor s kone nou platností a nep ijatému
žadateli se d vod nep ijetí nesd luje. Žadatelé, kte í jsou za leny klubu p ijati po 30.06.
žného roku, platí v tomto roce polovi ní lenský poplatek. Rodinní p íslušníci len
klubu platí snížený lenský poplatek. Vylou it lena z klubu lze za úmyslné, nebo hrubou
nedbalostí zp sobené poškození sdružení. Vylou eni jsou také lenové, kte í úmysln
poškozují zájmy a dobré jméno klubu. Jsou to ti lenové, kte í se ú astní akcí po ádaných
disidentskými organizacemi v i FCI a VDH. Dále osoby, které svým jednáním úmysln
nebo i opomenutím podporují obchod se psy. Vylou it lze i osoby, které poškozují chov
uvnit klubu i mimo n j. Vylou eny mohou být i osoby, které porušují ády klubu,
ípadn se snaží o zakrytí vady psa, tedy zm nu jeho p irozených vlastností r znými
zákroky. lena je možno vylou it p i nesportovním a pro zám r klubu nevhodném
chování, jako je nap íklad urážení klubového initele, rozhod ího, za neopodstatn né
obvi ování jiného lena klubu, za neopodstatn nou kritiku rozhodnutí orgán klubu a
etrvávající rušení smíru uvnit klubu. Rozhoduje se i o vylou ení pravomocn
odsouzeného lena a také za porušení zákona na ochranu zví at. Odvolat se proti vylou ení
je možné do ty týdn k výboru klubu. Soudní cesta je vylou ena. Klubové sankce za
porušení výše vyjmenovaných p estupk v i klubu jsou: 1). upozorn ní, 2). d tka, 3).
zákaz ú asti na klubových akcích, 4). odn tí volebního práva, 5). pokuty od 50 do
10.000€, 6). zbavení funkce, 7). vylou ení. Disciplinární záležitosti eší výbor klubu po
vyslechnutí dot eného lena. Proti jeho rozhodnutí je možno podat odvolání do ty týdn .
Rozhodnutí výboru ve v ci tohoto odvolání je kone né. Soudní cesta je vylou ena.
Chovatelské ády DCLH, VDH a FCI jsou závazné pro všechny leny klubu bez výjimky.
Pronájem chovné feny k chovu je možný jen ve výjime ných p ípadech a pro jednoho
chovatele jen jednou v kalendá ním roce. Je možné ho uskute nit jen za p edpokladu
nutného zachování a zlepšení plemene. Je nutný p edcházející souhlas rady pro chov.
Zamítnutí se nemusí zd vod ovat. P ed nakrytím je nutno poradci chovu v as p edložit
písemnou smlouvu o pronájmu feny. V p ípad pronájmu chovné feny musí být tato
umíst na u svého nájemce minimáln ode dne prvního krytí do 56. dne života št at. Tuto
skute nost kontroluje a zaprotokoluje poradce chovu na náklady majitele chovatelské
stanice. Fiktivní prodeje se považují za komer ní obchod se psy. V p ípad povolení
pronájmu feny jsou ú továny poplatky dle sazebníku DCLH, další poplatky jsou
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zdvojnásobeny. Do chovu lze za azovat pouze psy istokrevné, typické, zdravé, v dobré
kondici, povahov vyrovnané, s rodokmeny DCLH/FCI. Rentgen dysplazie ky elních
kloub lze provád t po 18. m síci v ku. Chovat lze pouze na zví atech s výsledkem DKK
- A (0) nebo B (1). Pokud má zví e DKK vyhodnoceno stupn m B, je možné pouze
spojení s jedincem, který má DKK A. Jedinci s výsledkem C (2), D (3), E (4), se do chovu
neza azují. Za ínající chovatelé musí být leny DCLH p ed prvním nakrytím minimáln
dva roky a majitelé krycích ps jeden rok. Tyto osoby musí p edem absolvovat seminá
pro za áte níky. Dále se p ed prvním nakrytím provede kontrola místa odchovu, který se
zaprotokoluje. Vyšet ení LPN1. Do chovu se za azují LPN1 negativní N/N neomezen a
enaše i D/N vždy jen ve spojení s N/N negativním jedincem. Jedinci se ztrátou M3
mohou být spojováni pouze s partnery, kte í mají plný po et zub a v jednom roce mohou
mít pouze t i vrhy. Ztráta M3 se zaznamenává do karty chovného jedince. Minimální v k
pro za azení do chovu je 20 m síc a ukon ení chovnosti u fen je po dosažení osmého a u
psa po dosažení desátého roku v ku. Výjimky se v žádném p ípad nepovolují. Pro
absolvování bonitace, je pot eba splnit ješt podmínku dokladu ú asti na dvou výstavách
s výsledkem minimáln výborný nebo velmi dobrý a doložení absolvování svodu mladých.
Alespo jedno hodnocení z výstavy musí pocházet ze t ídy dosp lých. Pokud pes
neabsolvoval svod mladých, je možné ho nahradit další ú astí na výstav , s výsledkem
výborný nebo velmi dobrý. Na bonitaci je možno se dostavit nejd íve od v ku 18 m síc .
Neúsp šnou bonitaci je možno jedenkrát opakovat. Sou ástí bonitace je test povahy, který
zahrnuje základní ovladatelnost, chování k jedinci stejného pohlaví, chování psa ve
skupin lidí, chování psa v provozu, ovladatelnost na vodítku a chování psa v p ípad , že
ztratí na krátkou dobu svého psovoda z dohledu. Pro ú ely bonitace probíhá vážení a
ení psa. M ení zahrnuje nejen výšku v kohoutku, ale i m ení dalších partií t la. Dále
se hodnotí exteriér a provádí se hodnocení v pohybu. U feny je povolen jeden vrh
v kalendá ním roce. P i narození do po tu osmi št at v etn , je p estávka mezi porodem a
dalším nakrytím ur ena na deset m síc . Pokud je narozených št at více než osm, tato
estávka se prodlužuje na 14 m síc . Po porodu císa ským ezem je požadována op t
estávka 14 m síc . Pokud fena rodí dvakrát císa ským ezem, je její chovnost ukon ena.
Za ínající chovatel musí být lenem klubu minimáln dva roky p ed prvním vrhem.
Prvnímu vrhu p edchází kontrola chovatelského prost edí poradcem chovu a vyhodnocení
podmínek pro chov jako velmi dobré. Za ínající chovatel se také povinn ú astní seminá e
na toto téma. Majitel krycího psa musí být lenem klubu minimáln rok p edem. O využití
zahrani ního chovného psa pro chov je nutno v as požádat poradce chovu a je možné jen
v p ípad , že zvolený plemeník spl uje minimáln podmínky pro chov v DCLH. Všechny
dokumenty dot eného zahrani ního psa musí být dodány v kopii, s n meckým p ekladem.
Majitelé chovné feny i psa jsou povinni se p ed krytím p esv it, že oba partne i spl ují
podmínky DCLH pro chov. Krytí se potvrzuje na tiskopisu krycího listu, který mají
majitelé k dispozici a po krytí jej vyplní a podepíší. Majitel chovného psa je povinen
odeslat do osmi dn po krytí krycí list na plemennou knihu a zaplatit krycí poplatek
DCLH. Použití krycího psa je omezeno v DCLH na sedm úsp šných zab eznutí
v kalendá ním roce. Chovatel je povinen hlásit plemenné knize narození vrhu na formulá i
do t í dn a ve stejné lh
nahlásit narození vrhu poradci chovu. B hem prvních p ti
týdn odesílá chovatel plemenné knize p ihlášku vrhu. Chovatel obdrží zp t formulá
s p id lenými ísly, který p edloží poradci chovu p i kontrole vrhu. Št ata s vylu ujícími
vadami jsou ozna ena jako „nevhodná pro chov“. Št ata musí být minimáln 3x
od ervena a do osmého týdne v ku i povinn o kována proti parvoviróze, hepatitid ,
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leptospiróze a psince. P ed dovršením 56. dne v ku nesmí být št ata odevzdána novému
majiteli. Prodej št at do výkupních organizací je zakázán pod hrozbou vylou ení z klubu.
Po prodeji musí chovatelé oznámit plemenné knize všechny adresy kupujících. Chovatel
musí usilovat o to, aby se št ata dostala do zodpov dných rukou. Pokud si chovatel p eje
návšt vu poradce chovu krátce po narození št at, nese náklady s ní spojené chovatel. U
za ínajících chovatel s prvním vrhem je tato návšt va povinná. Kontrola vrhu je
provedena nejd íve v osmém týdnu života št at, p emž se kontroluje stav št at, matky,
prost edí i ostatních ps v majetku chovatele. Jsou-li zjišt ny nedostatky, opakuje se
kontrola vrhu na náklady chovatele. Chovatel musí doložit všechna povinná o kování. Bez
tohoto potvrzení nejsou plemennou knihou odevzdány pr kazy p vodu. P ed kontrolou
vrhu musí být št ata ozna ena ipem. V p ípad , že jsou p i kontrole vrhu zjišt ny
nedostatky, které by mohly vyžadovat veterinární zákrok /nap íklad kýla/ , musí chovatel
doložit, že operace byla provedena, nebo že jí nebylo pot eba. Tyto zjišt né nedostatky
jsou uvedeny v protokolu o p ejímce vrhu. B hem p ejímky vrhu se št ata váží. Po et
kilogram musí být roven po tu týdn v ku št at. Št ata, která nedosahují p edepsané
váhy, nejsou p evzata. Tato št ata se opakovan p edvedou poradci chovu v pr hu
dalších 6 týdn , p emž stále platí zásada co týden v ku, to kilo váhy. Mezním termínem
pro dosažení váhy št at je tedy trnáct týdn . Pokud št ata nedosahují ani poté
edepsané váhy, je jim v rodokmenu uvedeno, že nejsou vhodná k chovu. Pozd jší
evzetí do ádné plemenné knihy je možné pouze na doporu ení chovatelské rady. Pr kaz
vodu z stává majetkem DCLH. Každý len DCLH je povinen oznámit klubu
neprodlen p estupky v i chovatelskému ádu. Každý len klubu je povinen dodržovat
pod hrozbou sankcí ády klubu. Sankce jsou napomenutí, d tka, do asný nebo trvalý
zákaz chovu, pen žitá pokuta, návrh vylou ení a další. Lh ta pro odvolání proti postihu je
trnáct dn . Zákaz chovu se vztahuje na všechny psy a feny v majetku dot eného
chovatele, p íp. i na pronajatá zví ata. Uložená opat ení jsou zve ejn na v rámci DCLH.
Rozhodnutí lenské základny nebo výboru, pokud nejsou v rozporu se stanovami FCI
nebo VDH, jsou pro všechny leny závazná. Pokud nemá len ádn uhrazené lenské
poplatky, jeho lenství je pozastaveno do doby, než poplatky za aktuální rok uhradí. V této
dob jsou jeho práva jako lena DCLH pozastavena.
Toto jsou ve stru nosti podmínky lenství a chovu v n meckém klubu, na základ kterých
je možno provést srovnání s podmínkami v MSKCHPL.
výbor MSKCHPL
Motivace (nejen) v kruhu
Zadarmo ani ku e nehrabe, jak praví známé po ekadlo. A platí to nejen v lidské
spole nosti ale i se zví aty a našimi psími milá ky. Snad jen velký idealista by ekal, že
št
se bude u it povel m proto, že je to rozumné a o ekává se to od n j. Ostatn
sáhn me si do sv domí, kdo z nás si nedá po dob e odvedené práci n jakou odm nu, a
v podob sladkosti, nového kousku oble ení, lístk do kina, sady šroubovák , tuningového
dopl ku na plechového milá ka nebo i prostá finan ní odm na za vykonávanou práci
v zam stnání. Bez t chto motivací by toho asi nikdo moc nenad lal, to fakt. Ale vra me
se ke ps m speciáln k motivaci psa ve výstavním kruhu, by v tšina z níže napsaného
platí obecn na jakýkoli výcvik i výchovu psa. Nebudu za ínat od nuly, tudíž od
samotného u ení št te ukazovat zuby, stát v postoji, ochoty nechat se osahat, apod. O
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tomto bylo již ve zpravodajích napsáno mnoho osobami fundovanými. Já se budu v novat
konkrétn motivaci vychovaného a ekn me vycvi eného „výstavního“ psa. N kdo si
možná m že myslet, že základem úsp chu v kruhu je výcvik, aby pes um l vše zmín né –
ukázat zuby, stát v postoji, nechal se prohmatat, spo ádan b žel ve správném tempu. Ano
základem je výcvik, v zásad sta í, ale je pouze nutným p edpokladem dobrých výstavních
výsledk . Pes, který zvládá výše popsané a je to pr
rn kvalitní jedinec, bude
pravd podobn dosahovat na p kná hodnocení, známka výborná by se dala o ekávat. Ale
má-li se zviditelnit ve skupin výborných zví at, potom musí mít n co navíc. První
možností je excelentní kvalita zví ete, ano takové zví e se s dobrou výstavní výchovou
zviditelní tak ka samo. Druhou možností je zví e, které je samo jakýsi exhibicionista –
rádo se p edvádí. I tací jedinci jsou, kte í v kruhu ožívají a o ividn se rádi ukazují.
Ovšem málo kdo z nás má takové št stí, aby vlastnil práv výjime ného jedince. Mnohem
pravd podobn ji máme doma zví e pr
rné, jist dob e vychované, tudíž to n co navíc
musíme vložit do kruhu my.
Nemá cenu rozepisovat, jak by se m l v kruhu chovat vystavovatel. Toto téma též
již bylo ve zpravodajích mnohokrát rozebráno osobami u enými. Je-li tedy vystavovatel
znalý pravidel v kruhu a umí svého vychovaného psa v kruhu vést, potom je to další krok
na cest , jak zviditelnit svého leona, ale stále jsme pouze na cest za výborným
hodnocením. Chceme-li vystoupit ze skupiny výborných na „bednu“, potom musíme ješt
co p idat. Motivovat svého psa, aby se ukázal ve svých nejlepších kvalitách. Každý
rn zná, jak dob e naši psí milá ci v dí, kdy je voláme „ke mn “ a v ruce držíme
nachystaný pamlsek. V kuchyni se též rádi p etrhnou p i vyslovení povelu „sedni“, nebo
lednice je na dosah. Naopak tempo pln ní povelu „ke mn “, když psa odvoláváme ze hry,
nebo ho voláme po vyválení v hromad ehosi, co kdysi byla ryba, potom si stihneme i
dopít kávu, než náš milá ek dorazí a povel splní, by ho celou dobu plní – pomalu, ale
jist … Zp t do kruhu, chceme-li tedy v kruhu mít pozorného, nadšeného, veselého a
aktivn spolupracujícího psa, potom musíme p idat k povel m silnou motivaci. První
možnou motivací je pochvala, každý pes má rád radost svého pána, pohlazení, poplácání,
pochvalu, ale v kruhu nelze po ukázání zub za ít psovi vyprašovat radostn kožich, nebo
ho rozvaleného drbat na b iše. Samotná slovní pochvala pak pravd podobn nebude
dostate ná. Musíme tedy „p itla it“.
Pamlsky používáme po celou dobu výchovy a výcviku psa, logické tedy je, použít
je i v kruhu. Ale mali kost, chceme-li, aby pes byl v kruhu maximáln soust ed ný na naši
osobu a spolupracoval jako o život, potom musí síla motivace být odpovídající, tudíž
obvykle nesta í granule, kterých má pes ráno a ve er plnou misku. Ideální je pamlsek
psovi vzácný, velmi a velmi lákavý, ale pozor pamlsek musí být zárove pro vás dob e
uchovatelný a uschovatelný. Nakrájené syrové maso m že být pro psa neodolatelné, ale
kapsa promo ená od krvavého masa nebo rozkrájený syre ek p ípadn ty i celé špeká ky,
tak to nejsou pamlsky ideální do kruhu. Tedy pamlsek musí být skladný a „ istý“ pro vás,
jednohubka pro psa, ideáln nic, co extrémn ulpí na zubech psa (které se v kruhu
kontrolují) a samoz ejm nic, co pes bude n kolik minut p ežvýkávat. Jen pro inspiraci –
kosti ky tvrdého sýru (m že být i uzený), kole ka párku, kosti ky uzeného masa nebo
šunky, piškoty, … Ano psí dietolog by nad t mito návrhy nevýskal radostí, ale jak asto
vystavujete a jaké množství pamlsk pes dostane? Ješt mali kost, pamlsky do kruhu je
dobré p i jiné p íležitosti nedávat, a je to opravdová vzácnost, dostupná pouze v kruhu.
Takže pamlsky máte p ipravené, nyní musíte vybrat vhodné místo, kam na svém t le
pamlsky umístíte. Je nutné, aby byly dob e a rychle dostupné, tedy igelitový pytlík,
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zapnutý v kapse u kalhot není ideální volba. Pot ebujete sáhnout a pamlsek držet.
Prodávají se r zné sá ky na psí odm ny, které si p ipnete na o ko u pásku kalhot apod.
Máte-li vhodnou kapsu i ta posta í, ale nesmíte pamlsky p i b hu z kapsy trousit a rušit tak
svého i ostatní psy!
Pamlsky máte vybrané, nakrájené a p ipravené v pohotovosti. Zdánliv vyhráno, ale
ani pamlsek sám nezaru í úsp ch. Je dobré, p ed kontrolou zub psovi žádný pamlsek
nedat. Zuby se kontrolují hned na za átku posuzování, tudíž m žete psa chvíli pamlskem
jen lákat, ale první odm nu oddalte, a rozhod í neš ourá piškot z tlamy, aby vid l, zda
pod ním zub je, i není. Nejv tší motivace psa je t eba v postoji a v b hu. V postoji
motivace slouží k pozornému výrazu psa. Je ob í rozdíl mezi psem, který prost stojí jako
ovce ekající na porážku… a mezi psem, který sleduje. Vybavte si výraz svého psa, který
na procházce zahlédne v k oví pohyb, srnu, zajíce, i jiného psího kamaráda. To je jiný
pes! Tento výraz je ideálem, kterému byste se v postoji v kruhu m li co nejvíce p iblížit.
Tedy psa postavíme a pak ho decentn upozorníme na pamlsek – zašustí pytlík na
odm ny, ukážeme pamlsek v dlani, apod. Jedna „vychytávka“ pamlsek ukazujte v takové
výši, aby pes nekoukal dol ani naopak s hlavou v záklonu. Pes by m l mít pozorný výraz
hledící do dálky. Zde si dejte pozor ve chvíli, kdy budete psovi opravovat postoj, nalákalili jste ho p ed tím na pamlsek, je velmi pravd podobné, že s vaším úkrokem stranou se pes
za vámi za ne kroutit v touze, že mu pamlsek dáte, takže zd raznit povel st j, p idržet
vodítko na míst a pomalu psa opravit v postoji. Po kontrole zub nezapome te psovi
ob as odm nu dop át. Budete-li celé posuzování v kruhu ukazovat jeden kousek párku,
který pes má dostat po opušt ní kruhu, no potom v tšina ps rychle pochopí, že pochoutka
je to sice lákavá, ale nedostupná a motivace resp. maximální zájem zmizí. V b hu je
použití pamlsku celkem jasné, ideáln držíme pamlsek v ruce tak, aby pes b žel sm rem
za ním, nebo ho vyndáme až po dob hnutí jako okamžitou odm nu za dobrou práci. Op t
musíte doma nazkoušet chování vašeho psa, zda se nebude za pamlskem kroutit, natahovat
jako žirafa apod. P ípadn aby v l, že pamlsek sice neukazujete, ale vždy po správném
hu pamlsek dostane.
Nemáte-li doma výstavního exhibicionistu nebo výrazn nadpr
rného jedince a
váš pes ani není velký žravec resp. „neutáhnete ho na va ené nudli“, potom máte ješt
možnost využít motivace hra kou. Mnoho ps má oblíbenou hra ku, není-li to fotbalový
mí , potom m žete tento p edm t vzít sebou do kruhu a psa motivovat p íslibem hry.
Motivovat hra kou je pro vystavujícího již trochu náro jší, nelze mít hra ku velkých
rozm , nem žete použít hra ku, která vydává intenzivní zvuk, motivace vašeho psa
nesmí! rušit nebo ovliv ovat soupe e. Hra ka se též h schová ve vašem oble ení, ani do
ruky není skladná tak dob e jako piškot. Tudíž zde dvojnásob platí, že postoj i pohyb si
s hra kou musíte d kladn natrénovat. Pes nesmí být p emotivován – moc rozja ený, ale
ani nesmí po chvíli rezignovat, protože mu uzel na p etahování v kruhu ne a ne hodit. Ano
po ítejte s tím, že když budete v kruhu psa chválit, odm ovat, ukazovat mu hra ku apod.,
potom budete pro diváky trochu za šašky, ale jste v kruhu kv li psovi nikoli kv li
divák m! Tudíž motivaci smíte použít jakoukoli, která je povolená, resp. není zakázaná.
ipomínám, že tzv. doublehandling zakázaný je. By si to mnoho z nás neuv domuje, tak
vystavuje pouze a výhradn ten, kdo psa v kruhu vede. Je zakázáno výstavním ádem
MKU, aby zpoza kruhu n kdo na psa volal, mával pytlíkem piškot , i gumovou
ko kou. Samoz ejm m žete umístit u vaší židle, deky, … mimo kruh t eba práv
fotbalový balon, jestli ho pes miluje, když jím nikdo nebude mávat, to by v rozporu
s pravidly nebylo, ale jako motivace to pravd podobn nesta í a k tomu pes se vám bude
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kroutit stále tímto sm rem. Také motivace vašeho psa nesmí ovliv ovat, znervóz ovat
nebo jinak rušit další vystavovatele, tudíž halekání a jásání, ani mávání klobáskou nebo
rozhazování hrstí piškot po kruhu, to nejsou vhodné zp soby motivace.
Jak shrnout téma motivace psa v kruhu? Máte dv možnosti, vlastn t i. První je, že
máte zázra ného psa, exteriérov nadpr
rného p ípadn showmana, který miluje
výstavní atmosféru a p edvádí se „sám“. Druhou možností je, psa motivovat. Pak je na
vás, najít nejsiln jší lákadlo a nau it se ho vhodn používat. No a t etí možností je, psa
prost jenom vystavit, ale potom se m že stát, že diváky vn kruhu a t eba i osobami
zdánliv u enými bude jeho vystoupení hodnoceno slovy: „Je to mrtvý pes…“ Nebo se
vám m že stát, že váš ne zrovna ideáln socializovaný pes místo ve výstavním postoji
bude muset být posuzován vsed , protože se vám ho prost nepoda í p esv it, že by on
má být ten d stojný pan leonberger, tak rozhod í se ho opravdu nesnaží zabít ani jinak
ohrozit, když se p iblíží ke kontrole varlat nebo osahání t la psa. Je na každém z nás, zda
chce v kruhu vypadat d stojn on nebo zda chce, aby v kruhu d stojn vypadal jeho pes.
Nedejte na obli eje nebo „názory“ p ihlížejících, na výstavách jde o prezentaci psa, který
by m l v kruhu získávat jen další kladné zkušenosti a p íjemné zážitky! V zte, že mnohé
ušt pa né poznámky jsou obvykle pouhým projevem závisti t ch, kte í svého psa neumí
motivovat tak dob e jako vy.
Mgr. So a Špi áková
Vzácne psy Leonbergeri a Slovensko
Pod a dostupných prame ov vyš achtil plemeno krá ovskych psov leonbergerov
Heinrich Essig v polovici 19. Storo ia. Výsledok svojho dlhoro ného snaženia pomenoval
pod a svojho rodiska, nemeckého mesta Leonberg. Leonbergery, telom i povahou
uš achtilé psy, si rýchle získali srdcia mnohých mocných tohto sveta: krá ov, cisárov,
vojvodov. Psa tejto rasy vlastnil údajne nemecký skladate Richard Wagner, obávaný
nemecký kancelár Otto von Bismarck a mnohí iní. Traduje sa, že v rakúsko-uhorských
zemiach prvého leonbergera
získala okolo roku 1870 rakúska
cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi.
Kúpila ho vraj priamo od
achtite a Essiga za 700
strieborných guldenov. Dôkazov
je menej ako poskromne.
Na
rozdiel
od
predchádzajúceho,
existujú
dôkazy, že už v 90. rokoch 19.
storo ia na dnešnom území
Slovenska žili psy leonbergeri.
Chovali ich na panstve rodín
Friesenhofovcov
a
Oldenburgovcov v slovenskej
obci Brodzany, ktorá leží na
západnom Slovensku medzi
mestami
Topo any
a
Partizánske.
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Prvé leonbergery na Slovensku (Hornom Uhorsku) a ich vlastní ka
V 90. rokoch 19. storo ia na dnešnom území Slovenska chovala leonbergery pod a
zachovaného fotografického materiálu vojvodky a Nathalie von Oldenburg (1854 -1937),
od roku 1919 Natália Oldenburgová. Kto bola táto š achti ná? Nathalie von Oldenburg sa
narodila 8. apríla 1854 vo Viedni ako barónka Nathalie Vogel von Friesenhof. Po matke
Ruske, Alexandre Nikolajevne Gon arovej (1811 - 1891), bola neterou ve kého ruského
básnika Alexandra Sergejevi a Puškina; otec Viktor Gustav Vogel von Friesenhof (1807 1889) bol rakúskym diplomatom. Barónka Natália bola najmä v mladosti no aj neskôr
vychýrená krásavica. Chýr o jej pôvabe prenikol aj do zámoria. Ešte aj v roku 1905, ke
mala už viac ako 50 rokov, ju americké noviny The New York Times v lánku
o nástupníctve na oldenburský trón spomínajú ako „Belle of the Vienna society“
(krásavica viedenskej spolo nosti). Ne udo teda, že na istom ve ierku vo wiesbadenskom
salóne grófky Nathalie von Merenberg, mimochodom najmladšej a najkrajšej dcéry
básnika Puškina, sa zah adel do exotickej barónky Nathalie von Friesenhof nemecký
vojvoda Elimar von Oldenburg (1844 - 1896). V novembri 1876 sa konal sobáš v
Nitrianskej Strede na Slovensku a následne vo Viedni.
Barónka Natália trávievala zimné mesiace s rodi mi vo Viedni, kde získala
mnohostranné vzdelanie (hovorila minimálne piatimi jazykmi, aj po slovensky, hrala na
klavíri, krásne spievala, ma ovala a písala básne), no letné mesiace trávievala rodina na
panstve v Brodzanoch. Brodzany krásna Natália, milovala, a Slovensko považovala za
svoju vlas , o om sved ia aj viaceré básne z jej pera: Môj rodný zámok, Môj les,
Cestujem do svojej vlasti (pozri Jana Judinyová: Natália Oldenburgová - zabudnutá perla
Ponitria, Matica slovenská, Martin 2013). Práve v Brodzanoch nadobudla aj blízky vz ah
k vidieckemu udu a zvieratám, najmä ku ko om a psom. Príchylnos k zvieratám mohla
získa aj po matke Alexandre, švagrinej Puškina, ktorá milovala jazdu na koni, ešte kým
žila v Petrohrade, aj v Brodzanoch si držala viacero koní. Psy leonbergery si vojvodky a
Oldenburgová držala v Brodzanoch po sobáši s vojvodom Elimarom Oldenburským.
Natália Oldenburgová a leonbergery v Rakúsku
Po vydaji za vojvodu Elimara sa Natália mohla nerušene a bez starostí venova svojim
záujmom. Manžel Elimar, hoci ho jeho rodina kvôli nerovnému manželstvu vydedila, bol
aka dedi stvu po matke stále ešte bohatým lovekom, onedlho po sobáši kúpil pre
rodinu zámok Erlaa ne aleko Viedne. Zámok je dnes sú as ou Viedne, leží v 23.
viedenskom okrese a je v súkromnom vlastníctve. Elimar o desa rokov mladšiu manželku
nesmierne miloval a podporoval ju v jej aktivitách. V tesnej blízkosti zámku z južnej
strany dal v 80. rokoch 19. storo ia zriadi manželke voliéru pre jej zvieratá, Natália si
tam držala psy, kone aj vtáky. Pod a svedkov sa ve ké psy, pravdepodobne leonbergery,
dokonca zú ast ovali na stolovaní rodiny uzavreté v klietkach. Šteniatka leonbergerov si
pod a viacerých zdrojov nakupovala priamo vo Viedni. Zachovala sa fotografia
vojvodkyne Oldenburgovej z rokov 1901-1902, na ktorej stojí so svojím leonbergerom na
schodišti na južnej strane zámku Erlaa.
V parku, ktorý dodnes obklopuje zámok Erlaa, zvykla vojvodky a Natália pochováva
svoje uhynuté zvieratá, medzi nimi aj psy a kone. Každé zviera dostalo náhrobný kame ,
na ktorom bolo vyryté meno, rok narodenia a úmrtia. Do dnešných ias sa zachovali v
parku pri zámku Erlaa náhrobné kamene milá ikov vojvodkyne, niektoré z nich takmer
splynuli s porastom v parku, no doteraz sa na mnohých z nich dajú pre íta mená zvierat
a alšie údaje.
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Vojvodky a Nathalie von Oldenburg a leonbergery v Brodzanoch na Slovensku
Ako už bolo spomenuté, vojvodky a Oldenburgová milovala svoju takmer rodnú
hornonitriansku obec Brodzany. V tejto obci trávievala celé letá a jesenné obdobia aj
mladá rodina Oldenburgovcov, do ktorej patrili deti: dcéra Friederike, narodená v roku
1877 a syn Alexander, narodený v roku 1878 priamo v Brodzanoch. V Brodzanoch si
vojvodky a držala leonbergery. Zachovala sa fotografia, na ktorej je zachytená
vojvodky a Natália so svojimi de mi vo veku približne 10-12 rokov v brodzianskom
parku, na fotografii vojvodky a jasne drží za obojok leonbergera. Vzh adom na vek detí
dosved uje tento fotodokument chov leonbergerov na Slovensku už okolo roku 1890.
Pod a spomínania pamätníkov sa chov psov a koní realizoval vo ved ajších budovách
mimo zámockého parku, do zámku boli psy privádzané pod a želania vojvodkyne. Ke
v roku 1895 Natália ovdovela a ešte viac po smrti dcérky Friederiky v roku 1901,
leonbergery jej akoby nahrádzali rodinu. V tom ase nežili už ani rodi ia vojvodkyne a
jediný syn Alexander slúžil ako dôstojník v postupimskej garde. V priebehu asu
vojvodky a vlastnila rôzne po ty leonbergerov, niekedy len dva-tri, v ur itých obdobiach
aj celú svorku. Psy sa vo ne pohybovali po zámku aj parku. Žili v porozumení a
vzájomnom rešpekte nielen s majite kou ale aj s po etnými hos ami na zámku.
Vojvodky a Oldenburgová totiž po smrti manžela a dcéry Friederiky, obaja zomreli na
zámku Erlaa, na svoj majetok pri Viedni zanevrela a žila od za iatku 20. storo ia takmer
výlu ne v Brodzanoch. V Brodzanoch si aj vydržiavala akoby malý kniežací dvor,
prichádzali sem umelci najrozli nejšieho zamerania, niektorí sa zdržali len nieko ko dní
alebo týžd ov, no mnohí tu žili zabezpe ení celé roky. Jedného z trvalých návštevníkov,
Fritza Lemmermayera, Natáliini leonbergeri napadli. Rakúsky spisovate a novinár Fritz
Lemmermayer, autor tragédie Samson a Dalila a románu Alchymista, sa zoznámil
s Oldenburgovcami ešte vo Viedni. Približne od roku 1900 žil na zámku v Brodzanoch
ako hos a tajomník vojvodkyne. V Brodzanoch mal vytvorené skvelé podmienky, preložil
tu dvesto anglických básní z dvoch storo í (vyšli až po jeho smrti) a napísal diela Utrpenie
istého nemeckého knieža a a Novely a novielky.
Záhadný a v každom prípade nepríjemný incident
Písal sa 24. september roku 1924. Tajomník Lemmermayer sa vybral na prechádzku do
zámockého parku. Bolo teplé jesenné popoludnie, také, aké sa zrodí len na Hornej Nitre.
Slne né lú e prežarovali cez lístie stromov starobylého anglického parku, rie ka Geradza
ospanlivo žblnkala. Vzduchom sa tu a tam mihli divé ka ky a usadili sa na jej pokojných
vodách. Vzduch bol presýtený vô ou pokosenej trávy. Tajomník zamieril popri
upravených záhonoch k jazierku v južnej asti parku. Tu si chcel premyslie zápletku
svojej antropozofickej novely, ktorej námet mu už nieko ko nocí nedoprial pokojný
spánok. Zrazu kútikom o í zachytil prudký pohyb. Akoby sa na ho rútilo hnedé mra no.
Psy! Ach, tie sú tu všade, dávno si už na ne zvykol. Ale teraz sa osi deje! Hlava sa mu
zakrútila a ocitol sa na zemi. Prevalila ho obrovská vlna. Lenže vlna, ktorá sa na om
metala a ktorej sa nemohol zbavi . Cítil, ako mu telo pridlávil ve ký pes, možno Togo,
vodca vojvodkynej svorky, prebleslo mu hlavou, zboku dorážali alší. Sta il si len rukami
chráni hlavu a vola o pomoc. Nejako takto sa mohol odohra incident, pri ktorom
spisovate a Lemmermayera napadli Natáliine psy a ažko ho pokúsali po celom tele.
Šes desiatsedemro ný spisovate sa potom viac ako pol roka lie il v brodzianskom
zámku, ošetroval ho najmä jeho 23-ro ný priate Heinz Robert von Wallpach, ur ite aj
vojvodky a prejavovala záujem o jeho vylie enie. Jedného d a koncom roku 1925
Lemmermayer kone ne vstal z lôžka, ešte v ten samý de opustil Brodzany a zamieril do
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Viedne. Tu z „v aky“
vojvodky u zažaloval, súd
jeho
nároky
uznal
a vojvodky a Oldenburgová
mu musela do konca života
plati
odškodné. Natália
ažko niesla túto udalos , už
aj
preto,
lebo
bola
presved ená, že na vine bol
Fritz Lemmermayer.
To bol vari jediný smutný
incident, pri ktorom hrali
leonbergery
vojvodkyne
Oldenburgovej
negatívnu
úlohu. Jej osobne však psy
napl ovali
život
a poskytovali jej životnú
oporu a útechu. asto zvykla
hovorieva : „Keby som
nemala svojich psov, dávno by som prestala veri vo v
nos a vernos .“
Vojvodky a Oldenburgová dala v roku 1894 postavi nad Brodzanmi letohrádok
Babylon, sú as ou ktorého bola aj veža so sklenenou kupolou. Sem sa najmä po smrti
dcéry Friederiky zvykla astejšie uchy ova aj so svojimi leonbergermi. Tvrdila, že dole
v zámku má málo vzduchu. Pod a listov, ktoré písala rodinnému priate ovi Thankmarovi
von Münchhausen okolo roku 1910, ešte aj za iatkom decembra zvykla spáva pri
letohrádku vonku pod holým nebom, obkolesená svojimi leonbergermi. Ke bolo vonku
ve mi mrazivo, nocovala v letohrádku, pri om psy spali na matracoch okolo nej.
Vojvodky a vstávala v skorých ranných hodinách, cvi ila vo vo nej prírode, užívala
slne ný kúpe , ako odporú ali vtedajšie zdravovedné trendy. Leonbergerov vodili k mi
do zámku a potom ich služobníctvo odvádzalo spä na Babylon. Každý de Brodzanci
vídavali vojvodky u (láskyplne ju nazývali „Pani Osvícená“ alebo „herco ka“) jazdi po
kon iaroch hôr v sprievode nieko kých leonbergerov. Z Brodzian asto smerovala cez
hory k obci Klížske Hradište a odtia alej až do Topo ianok, táto trasa je približne 25
km dlhá. V Topo iankach žila do roku 1918 rodina arcivojvodu Jozefa Augusta
Habsburga s manželkou Augustou, vnu kou cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sisi
(cisárovná Alžbeta bola sesternicou vojvodkynho manžela Elimara). V topo ianskom
žreb ínci si vojvodky a Oldenburgová obstarávala kone.
Odchody leonbergerov
Vz ah Natálie Oldenburgovej a zvierat bol vzájomný: zvieratá, najmä psy jej poskytovali
oddanos a oporu v živote plnom protivenstiev a Natália sa im oplácala bezvýhradnou
láskou. Úctu vojvodky a Oldenburgová preukazovala svojim zvieratám aj po ich smrti.
Pochovávala svoje leonbergery aj kone v blízkosti miesta, ktoré jej po strate blízkych
osobitne prirástlo k srdcu, t. j. v blízkosti letohrádku Babylon. Tu zriadila špeciálny
cintorín, kde každé zviera dostalo osobitný hrob aj s náhrobným kame om. V
lepších asoch boli náhrobky s menom zviera a, jeho rokom narodenia aj úhynu, z
mramoru. S nástupom skromnejších pomerov dávala svojim milá ikom len cementové
pomníky. V okolí letohrádku vojvodky a sústredila všetko, o milovala. Ne aleko dala
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postavi aj evanjelický kostolík, kam preniesla ostatky svojich rodi ov, manžela, dcéry
a kde odpo íva aj sama.
Vojvodky a Oldenburgová ažko niesla odchody svojich milovaných leonbergerov.
Ruská chemi ka Anna Igumnová, ktorá v 20. a 30. rokoch 20. storo ia trávievala letné
dovolenky v zámku v Brodzanoch, spomína v svojom rukopise Vospominanija
o Bro anach (nachádza sa v Puškinskom dome IRLI v Petrohrade), ako približne v 20.
rokoch 20. storo ia postihla Natáliine leonbergery epidémia moru. Vojvodky a vtedy celé
týždne nespala, osobne sa starala o psíky, no aj tak všetky skon ili na cintoríne pri
Babylone. Následne upadla do ažkej depresie a presved ila samu seba, že ju už ni nedrží
na svete. Utiahla sa do svojho po ovníckeho dom eka hlboko v horách, kde nebolo ani
základné vybavenie. Aby vôbec prežila, do dom eka jej museli nosi zo zámku jedlo aj
vodu. Služobníctvo bolo vtedy presved ené, že za leonbergermi odíde aj vojvodky a.
Potom však, ako spomína Igumnová, Natália náhle odcestovala do Viedne a vrátila sa
s dvoma novými šteniatkami leonbergerov, ktoré jej prinavrátili chu do života.
Leonbergery na obrazoch aj v bás ach – istá láska...
Vojvodky a Oldenburgová bola nielen prvá známa chovate ka leonbergerov na území
Slovenska (dokázate ne už v 90. rokoch 19. storo ia). Bola aj umelky a, ktorá pretavovala
vz ah k svojim milá ikom do obrazov a básní. V brodzianskom kaštieli sa zachovalo
nieko ko vydarených olejomalieb leonbergerov, na ktorých verne zachytila podobu tohto
plemena v danom ase. Vä šinu obrazov nama ovala v 90. rokov 19. storo ia, niektoré
majú vyzna ený aj rok vzniku a meno psa, na jednom z nich možno pre íta rok 1889.
Obrazy svojich leonbergerov ma ovala s láskou, tou sú jej podobizne priam presiaknuté.
Zobrazené psy majú ve mi živý, ba priam udský výraz, postrehnete u nich šibalstvo alebo
aj smútok. Natália Oldenburgová svoje leonbergery nielen ma ovala, ale venovala im aj
nieko ko básní, je zaujímavé, že o ko och, hoci tie tiež mala rada, básne nenapísala.
Na záver nieko ko sonetov vojvodkyne Oldenburgovej, ktoré venovala svojim milovaným
psom (z knihy Natália Oldenburgová-zabudnutá perla Ponitria):
Sonety
I.
Môj psík, aj ty už musíš do neznáma ís ?
Ty odo m a si predsa nikdy neodišiel,
dvojnásobne si na mne milujúco visel,
ke stíhala ma udská žl a nenávis .
Nemôžem uveri , nemôžem na to prís ,
pre o aj pre teba mladého zmar si prišiel!
Aby sa ukon il života môjho zmysel,
ty taktiež musíš padnú smrti za koris ?
Ve tvoje utrpenie cez srdce mi padá!
Ke zhasne tvoje oko, zostanem tu sama
a stratím všetko, o som mala rada!
Blíži sa pre nás oboch najstrašnejšia dráma,
posledný verný poh ad moje o i h adá...
Ty, drahé, verné psí a, pre o opúš aš ma?
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II.
Vysmievate sa mi, že len u zvierat
adám tú lásku, o ktorej vy sotva viete,
nezištnú lásku neprahnúcu po odvete,
ktorú nám nemôže nik cudzí podlo vzia .
Ke udia nenávis a závis astokrát
roznecujú a ohyzdný erv íha v každom kvete,
sebectvo tr í z palácov i chat v celom svete –
musím sa celkom dobrej mienky vzda .
Do tvojho oka ke sa pozriem, môj psík, hlbšie,
ni iné nevidím, len verné srdce celé,
vidím až na dno tvojej milujúcej duše.
Len isté božie svetlo sa v nej belie,
utrpenie nás spolu spája oraz užšie...
Ty ml íš! Viem, že tvoju lásku nikdy neoželiem.
Napísala: Jana Judinyová
Pramene:
Claims Oldenburg Throne. New York, 1905. In The NewYork Times z 8.januára 1905.
Igumnová Anna. Vospominanija o Bro anach. Rukopis sa nachádza v Puškinskom dome
IRLI v Petrohrade, Rusko.
Judinyová, Jana. Natália Oldenburgová - zabudnutá perla Ponitria, Matica slovenská,
Martin 2013.
Marchart, Christian. Bau- und Besitzgeschichte der Herrschaft Erlaa. Rukopis, Viede ,
2010.
Zákon . 61/1918 z 10. decembra 1918, ktorým esko-slovenská republika zrušila
achtické rády, tituly a š achtický stav vo všeobecnosti.
Dovolím si p idat jednu p íhodu, kterou mi paní Judinyová poslala. Myslím, že my
pejska i na podobné v ci nahlížíme p ece jen s nadhledem a humorem. Šilhavecká
Ešte som chcela do daného lánku doplni malý príbeh, ako jeden z mojich predkov - brat
môjho starého otca raz prišiel pani Natálii ponúka na predaj slamu /všetci boli majetní
sedliaci, potom v 50. rokoch už kulaci/ pre jej kone, pani Natália vraj mohla ma uz sná
80 rokov, sedela pri kozube a v miestnosti boli aj jej 2 leonbergeri. Natália sa so strýkom
Tomášom rozprávala po slovensky a uk udnovala ho, aby sa psov nebál, že mu ni
nespravia. Strýko úctivo stál a vtedy podišiel k nemu jeden zo psíkov a o ural mu ižmu
/sedliaci nosili vysoké ierne cižmy, asi aj u Vás.../, asi mu ižma pripomenula st pik alebo
tak. Tento pribeh sa mi javil ako trocha nepatri ný do solídneho lánku. Na 2. strane
dokladuje, že psíci sa vo ne pohybovali a nikomu ni v podstate neurobili. To, o sa stalo
tomu Lemmermayerovi muselo ma prí inu v om.
Jana Judinyová
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Výsledky výstav
31.03.2013
PSI:
ída mladých:
V1, CAJC
Mezit ída:
V1, CAC
ída otev ená:
V1, CAC, r. CACIB
V2, r. CAC
VD3
ída šampión :
V1, CAC, CACIB
V2, r. CAC
FENY:
ída dorostu:
VN1
ída mladých:
V1, CAJC, BOJ
V2
V3
VD4
Mezit ída:
V1, CAC, r. CACIB
ída otev ená:
V1, CAC, CACIB, BOB
V2, r. CAC
V3
V4
V
VD
ída veterán :
V1, BOV

MVP . Bud jovice

Piskay Vladimír (SK)

Laser Bug of the Bernese Garden

Maj. Wolf Otakar

Kerberos du Plateau Bavarois

Maj. Smuttermejerová Lenka

Anrico Z Mratínského mlýna
Tyron v. Welland
Antonio Golden Heart

Maj. Klipec Tomáš
Maj. Schröder+Klippel
Maj. Wolf Kate ina

Bard Od Bezdynky
Larendo Zolo v. Löwengarten

Maj. Švejda Zden k
Maj. Schröder+Klippel

Celine Claudette Goldenleon

Maj. J zovi Jan a Romana

Inka v. d. Aigner Obermühle
Roya Dreena v. Dreiburgenland
Adissa Baroy Aurus Leon
Gabi Me Dojet

Maj. Mudržáková Veronika
Maj. Plášilová Lucie
Maj. Frid Petr
Maj. Kolá ová V ra

Vanessas Vicky v. Welland

Maj. Schröder+Klippel

Alexis Tyro Goldenleon
Layana Zola v. Löwengarten
Carolline Jökl Galaxy Oss
Fany Me Dojet
Donatella Arcondia
Havanna v. Dreiburgenland

Maj. J zovi Jan a Romana
Maj. Schröder+Klippel
Maj. Pluhovský Miroslav
Maj. Wimer Ji í
Maj. ekalová Eva
Maj. Šimkovská Anna

Dona Me Dojet

Maj. Šimkovská Anna

14.04.2013
PSI:
ída mladých:
V1, CAJC
Mezit ída:
VD1
ída otev ená:
V1, CAC
V2, r. CAC
ída vít :
V1, CAC, NV
FENY:
ída mladých:
V1, CAJC, BOJ
VD 2
Mezit ída:
V1, CAC
VD 2
ída otev ená:
V1, CAC
V2, r. CAC
ída vít :
V1, CAC,NV,BOB

NVP OSTRAVA

Havelka Tibor (SK)

Danny Arebred

Maj. Stržínek Václav

The Best Zielona Cieszynianka

Maj. Felixová Jaroslava

Argo Z Podolkovic
Hacki Ensson Bohemia

Maj. Zyder Václav
Maj. Knecht Michael

Aron from Leos Home

Maj. Zeman Josef Ing.

Adissa Baroy Aurus Leon
Jura Löwe v. Thüringen

Maj. Frid Petr
Maj. Kubová Jana

Amelie Z Okrasné školky
Doroty Arebred

Maj. Da ko Josef
Maj. Tfirstová Hana

Destiny Bohemia Qwerty
Cessi Severní Souhv zdí

Maj. Doboslová Sylva
Maj. Homa Igor

BB My Flynn v. Vietingshof

Maj. Jonáš František

MVP Praha

Janda Ji í

Captain Bangaru Luca Guard

Maj. Wolf Otakar

Laser Bug of the Bernese Garden

Maj. Wolf Otakar

Happy Boy Zielona Cieszynianka
Matze P. Bora z Miloti ek

Maj. Žižková Sv tlana
Maj. Setni ka Václav

05.05.2013
PSI:
ída št at:
VN1
Mezit ída:
V1, CAC, r. CACIB
ída otev ená:
V1
V2
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V3
ída šampión :
V1, CAC, CACIB
FENY:
ída mladých:
V1, CAJC, BOJ, BOB
Mezit ída:
V1, CAC, CACIB
ída otev ená:
V1, CAC, r. CACIB
V2, r. CAC
VD3
ída veterán :
V1, BOV

Cipísek Coudy Leon Bohemia

Maj. Hladová Tereza

Bard Od Bezdynky

Maj. Švejda Zden k

Inka v. d. Aigner Obermühle

Maj. Mudržáková Veronika

Blueberry President z Merboltic

Maj. Marková Marie

Carolline Jökl Galaxy Oss
Mairwen P. Bora z Miloti ek
Donatella Arcondia

Maj. Pluhovský Miroslav
Maj. Svobodová Libuše
Maj. ekalová Eva

Cessy Od Lenešického rybníka

Maj. R ži kovi Jana + Lubomír

11.05.2013

KV Zub í

Natterer Yvonne – psi
Ho ák Karel - feny

Hagis Me Dojet
Barys Beach Larsan v. d. Bohevu
Andy Sandy Elf

Maj. Pant ková Helena
Maj. Rogman Koen, NL
Maj. Bajczer Kamil

Frodo Sedmidomky
Aslan Zodiak Z Richardovských skal
Asao Ada Shaggy Smile
Akio Shaggy Smile
Akira Shaggy Smile
Coudy Goldenleon

Maj. Marcinekova M.SK
Maj. Kunstmüllerová Iveta
Maj. Holendová Zdenka
Maj. Veselá Monika
Maj. Gédrová Nad žda
Maj. Zvolský Vladimír

Paddys Paquino v. Löwengarten
The Best Zielona Cieszynianka
Kerberos du Plateau Bavarois
Alex Bona Moravia

Maj. Pálfyová Katarína, SK
Maj. Felixová Jaroslava
Maj. Smuttermejerová Lenka
Maj. Vyle al Ivo

Garry Nobert
Artuš Bella Amicizia
Gwen Nobert
Orion Lesní lom
Arni Z Pob žovického kopce
Bertino Vanika vom Bauernhof
Dexter vom Nonnenwald
Fido Nobert
Gandalff Nobert
Umberto Ligocka Wataha
Archibald Bella Amicizia
Arron Akiroja
Cargo Od Bezdynky
Happymr.hart Z Leonkovho raja
Itchy Of Easy Hope
Monty Lesní lom
Fox Me Dojet

Maj. Kuklík Zden k
Maj. Plášková Aranka
Maj. Krejza Ji í
Maj. Kubová Jana
Maj. Benáková Jarmila
Maj. Cupáková Martina
Maj. ermákovi J. a J.
Maj. N mec Old ich
Maj. Kratochvílovi
Maj. Schut Anja, NL
Maj. Burdychová Dana
Maj. Gury a Václav
Maj. Janásek Pavel
Maj. Kolá ek Ivan
Maj. Hrubá Andrea
Maj. Stehlíková Helena
Maj. Bode ek Ji í

Nando Junior Leo v. Jerichower Land
Aron from Leos Home
Fram Ensson Bohemia
Bady Od Bezdynky
Bard Od Bezdynky
Camos Od Bezdynky

Maj. Skovajsová Rozsívalová Elena, SK
Maj. Zeman Josef
Maj. Špi áková S. + Mrá ek P.
Maj. Kolá ek Ivan
Maj. Švejda Zden k
Maj. Procházková Jitka

Andy Bady Od Zeleného buku
Aramis Lony z Vyšeho ovic

Maj. Bardon Zden k
Maj. Toncarová Hana

Haria Me Dojet

Maj. Wimer Ji í

Inka v. d. Aigner Obermühle
Arcona Zodiak Z Richardovských skal
Anabell Zodiak Z Richardovských skal
Astrid Zodiak Z Richardovských skal
Beatrice Bona Moravia
Aiko Shaggy Smile
Magic Live In Kenya Ginger Heaven
Fauna Sedmidomky
Frida Sedmidomky

Maj. Murdžáková Veronika
Maj. Fišerová Hana
Maj. Fábová Romana
Maj. iháková Jitka
Maj. Calábková Zde ka
Maj. Zychová Karla
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka, PL
Maj. Martínek Jan
Maj. Kop Miroslav

PSI:
ída dorostu:
VN1
VN2
VN3
ída mladých:
V1, CAJC
V2
V3
V4
VD
VD
Mezit ída:
V1, CAC, KV, BOB
D
odstoupil
odstoupil
ída otev ená:
V1, CAC, CKS
V2, r. CAC
V3
V4
V
V
V
V
V
V
VD
VD
VD
VD
VD
VD
D
ída vít :
V1, CAC
V2, r. CAC
V3
V4, CKS
V
V
ída veterán :
V1
V2
FENY:
ída dorostu:
VN1, ND
ída mladých:
V1, CAJC, BOJ
V2
V3
V4
V
VD
VD
D
odstoupil
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Mezit ída:
V1, CAC, CKS
V2, r. CAC
V3
V4
VD
VD
VD
D
ída otev ená:
V1, CAC, CKS
V2, r. CAC
V3
V4
V
V
V
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
ída vít :
V1, CAC, CKS, KV
V2, r. CAC
V3
V4
V
ída veterán :
V1, BOV
V2
V3
V4
Nejhez í pár ps :
1
Nejlepší chov. skupina:
1
2
Pes a dít :
1
2
3
Malý vystavovatel:
1
Mladý vystavovatel I:
1
2
3
4

12.05.2013
PSI:
ída dorostu:
VN1
VN2
ída mladých:
V1, CAJC, BOJ
VD 2
D
Mezit ída:
V1, CAC
VD 2
ída otev ená:
V1, CAC, CKS
V2, r. CAC
V3
V4
V
V
V
V

Amélie Z Okrasné školky
Sconfinato Orani Onice Ojee
Alma Z Okrasné školky
Sconfinato Olivia Vesta
Bibi dil Ka Rishta
Erki Sedmidomky
Gabi Me Dojet
Ambra Bona Moravia

Maj. Da ko Josef
Maj. Donkers Nancy a Jozef, NL
Maj. apáková Markéta
Maj. Schut Anja, NL
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka, PL
Maj. Novák Petr
Maj. Kolá ová V ra
Maj. Do ekal František

Carolline Jökl Galaxy Oss
Donatella Arcondia
Fany Me Dojet
Fialka Ferka D. Bora z Miloti ek
Agmes Bella Amicizia
Aimee Vanika vom Bauernhof
Belinda Z Vl kovského údolí
Anna Golden Bohemica
Carla Od Bezdynky
Faty Me Dojet
Goldie Nobert
Hessi Ensson Bohemia
Lucky Bohemica v. d. Boxmühle
Quissanga v. Löwengarten
Rosaceae Obione
Upoleta Löwe v. Blumengarten

Maj. Pluhovský Miroslav
Maj. ekalová Eva
Maj. Wimer Ji í
Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Bejšovcová Eva
Maj. Va ková Hana
Maj. Pimek Ludvík
Maj. Smejkalová Jana
Maj. Abrachimov Tomáš
Maj. Wimer Ji í
Maj. erný Miroslav
Maj. Scheib Ladislav
Maj. Smejkalová Jana
Maj. Rogman Koen, NL
Maj. Smejkalová Jana
Maj. Veselá Monika

Celsea Od Bezdynky
Lima Zola v. Löwengarten
Husarka C. Bora z Miloti ek
Ginne Ensson Bohemia
Sagitta Alfa Leonis

Maj. Pimek Ludvík
Maj. Rogman Koen, NL
Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Skovajsová Rozsívalová Elena, SK
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka, PL

Cácorka H. Bora z Miloti ek
Celesta Najmurská cesta
Arin Albron Elenia
Dona Me Dojet

Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Zeman Josef
Maj. Va ková Hana
Maj. Šimkovská Anna

Aron from Leos Home
Celesta Najmurská cesta

Maj. Zeman Josef

Nobert
Od Bezdynky

Chov. Šimkovská Anna
Chov. Pimek Ludvík

Špi áková Anežka
Kunstmüllerová Deniska
Drábková Tereza

Fram Ensson Bohemia
Aslan Zodiak Z Rich. skal
Carolline Jökl Galaxy Oss

Kratochvílová Marie

Gandalff Nobert

Gabera Marek
Kratochvílová Anna
Gury ová Andrea
Calábková Diana

Happymr.Hart Z Leonkovho raja
Gandalff Nobert
Arron Akiroja
Beatriche Bona Moravia

SV Zub í

Natterer Yvonne – feny
Ho ák Karel - psi

Barys Beach Larsan v. d. Bohevu
Hagis Me Dojet

Maj. Rogman Koen, NL
Maj. Pant ková Helena

Aslan Zodiak Z Richardovských skal
Coudy Goldenleon
Asao Ada Shaggy Smile

Maj. Kunstmüllerová Iveta
Maj. Zvolský Vladimír
Maj. Holendová Zdenka

Paddys Paquino v. Löwengarten
The Best Zielona Cieszynianka

Maj. Pálfyová Katarína, SK
Maj. Felixová Jaroslava

Happymr.hart Z Leonkovho raja
Garry Nobert
Umberto Ligocka Wataha
Itchy Of Easy Hope
Arni Z Pob žovického kopce
Artuš Bella Amicizia
Fido Nobert
Gandalff Nobert

Maj. Kolá ek Ivan
Maj. Kuklík Zden k
Maj. Schut Anja, NL
Maj. Hrubá Andrea
Maj. Benáková Jarmila
Maj. Plášková Aranka
Maj. N mec Old ich
Maj. Kratochvílovi
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V
V
VD
VD
VD
VD
ída vít :
V1, CAC, VSV, BOB
V2, r. CAC
V3
V4, CKS
V
V
ída veterán :
V1, BOV
V2
FENY:
ída mladých:
V1, CAJC
V2
V3
VD4
VD
VD
VD
Mezit ída:
V1, CAC
V2, r. CAC, CKS
V3
VD4
VD
ída otev ená:
V1, CAC, CKS
V2, r.CAC
V3
V4
V
V
V
V
V
VD
ída vít :
V1, CAC, VSV
V2,r. CAC, CKS
V3
V4
V
Disq.
ída veterán :
V1
V2
V3
V4
V
Nejlepší chov. skupina:
1
2
Pes a dít :
1
2
Malý vystavovatel:
1
Mladý vystavovatel I.
1
2
3
4
5

Monty Lesní lom
Orion Lesní lom
Arron Akiroja
Bertino Vanika vom Bauernhof
Cargo Od Bezdynky
Fox Me Dojet

Maj. Stehlíková Helena
Maj. Kubová Jana
Maj. Gury a Václav
Maj. Cupáková Martina
Maj. Janásek Pavel
Maj. Bode ek Ji í

Fram Ensson Bohemia
Bady Od Bezdynky
Nando Junior Leo v. Jerichower Land
Camos Od Bezdynky
Aron from Leos Home
Bard Od Bezdynky

Maj. Špi áková S. + Mrá ek P.
Maj. Kolá ek Ivan
Maj. Skovajsová Rozsívalová Elena, SK
Maj. Procházková Jitka
Maj. Zeman Josef
Maj. Švejda Zden k

Andy Bady Od Zeleného buku
Aramis Lony z Vyšeho ovic

Maj. Bardon Zden k
Maj. Toncarová Hana

Anns Lions Red Door
Inka v. d. Aigner Obermühle
Celine Claudette Goldenleon
Lujza Od Pálfych
Arcona Zodiak Z Richardovských skal
Beatrice Bona Moravia
Magic Live In Kenya Ginger Heaven

Maj. Ko áková Michaela
Maj. Murdžáková Veronika
Maj. J zovi Jan a Romana
Maj. Peka Pavel
Maj. Fišerová Hana
Maj. Calábková Zde ka
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka, PL

Sconfinato Orani Onice Ojee
Amélie Z Okrasné školky
Erki Sedmidomky
Sconfinato Olivia Vesta
Gabi Me Dojet

Maj. Donkers Nancy a Jozef, NL
Maj. Da ko Josef
Maj. Novák Petr
Maj. Schut Anja, NL
Maj. Kolá ová V ra

Donatella Arcondia
Belinda Z Vl kovského údolí
Fany Me Dojet
Agnes Bella Amicizia
Aimee Vanika vom Bauernhof
Carla Od Bezdynky
Carolline Jökl Galaxy Oss
Faty Me Dojet
Havanna v. Dreiburgenland
Quissanga v. Löwengarten

Maj. ekalová Eva
Maj. Pimek Ludvík
Maj. Wimer Ji í
Maj. Bejšovcová Eva
Maj. Va ková Hana
Maj. Abrachimov Tomáš
Maj. Pluhovský Miroslav
Maj. Wimer Ji í
Maj. Šimkovská Anna
Maj. Rogman Koen, NL

Ginne Ensson Bohemia
Celsea Od Bezdynky
Alexis Tyro Goldenleon
Husarka C. Bora z Miloti ek
Lima Zola v. Löwengarten
Sagitta Alfa Leonis

Maj. Skovajsová Rozsívalová Elena, SK
Maj. Pimek Ludvík
Maj. J zovi J. a R.
Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Rogman Koen, NL
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka, PL

Alma B. Bora z Miloti ek
Celesta Najmurská cesta
Arin Albron Elenia
Cácorka H. Bora z Miloti ek
Dona Me Dojet

Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Zeman Josef
Maj. Va ková Hana
Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Šimkovská Anna

Od Bezdynky
Nobert

Chov. Pimek Ludvík
Chov. Šimkovská Anna

Špi áková Anežka
Kunstmüllerová Deniska

Fram Ensson Bohemia
Aslan Zodiak Z Rich. Skal

Kratochvílová Marie

Gandalff Nobert

Gury ová Sandra
Gabera Marek
Šimkovská Anežka
Kratochvílová Anna
Calábková Diana

Arron Akiroja
Happymr.Hart Z Leonkovho raja
Havanna v. Dreiburgenland
Gandalff Nobert
Beatrice Bona Moravia
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Termíny výstav
Mezinárodní výstavy
06.10.2013
MVP v eských Bud jovicích
eskobud jovický kynologický klub
P. O. Box 238, Klostermannova 7,
CZ - 370 04 eské Bud jovice
tel.: +420 387 330 454;
tel.: +420 387 203 926
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz,
www.cmkj.info
uzáv rka I. 12.08.2013
uzáv rka II. 26.08.2013
rozhod í: Vondrouš Otakar, CZ
02. a 03.11 2013
Mezinárodní výstavy ps v Praze
Národní výstavy
25.08.2013
Národní výstava ps v Mladé Boleslavi
Interdog Bohemia
Lu ní ul. 286
293 01 Mladá Boleslav
tel/fax:+ 420 326 327 220
fax: +420 326 331 041
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
www.interdogbohemia.com
uzáv rka I. 25.06.2013
uzáv rka II. 25.07.2013
rozhod í: Václavík Miroslav, CZ
08.09.2013
Moravskoslezská národní výstava ps v Brn
www.intercanis.cz
Klubové výstavy
14.09.2013
Klubová výstava MSKCHPL bez zadávání KV Zub í
www.leonbergerclub.info
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07.09.2013
Klubová výstava KCHL bez zadávání KV Plasy u Plzn
www.leonberger.cz
esko – anglický slovník pro kynologii
najdete v dalším ísle Zpravodaje
Znovu si dovoluji poprosit lenskou základnu o zasílání p ísp vk i fotografií do dalších
Zpravodaj . M žou to být p ísp vky jakékoli. Vaše zkušenosti s Leonbergery,
s výstavami, lé ením a veterinárními léka i. Zkušenosti z krytí i porod a odchov št at.
Tipy na dovolené a výlety se psy a další. Pokud Vás nebaví, nebo nemáte as na psaní,
pošlete alespo fotografie svých ps . Ur it je v n kterých dalších Zpravodajích najdete.
Nerada bych upadala do podez ení, že se vyžívám ve vydávání „svého“ Zpravodaje. Ale
pokud má Zpravodaj vycházet, a tak nám to také ukládají stanovy klubu, musíme mít
jakou nápl . Pokud tedy nikdo z lenské základny, až na estné výjimky, nic neposílá,
musíme „n co“ p ipravit sami. Témata a nám ty lánk pak musím hledat ve starých
kynologických asopisech, Zpravodajích, knihách a na základ dalších nastudovaných
domostí a vlastních zkušeností zpracovávat do lánk . Nejsem totiž zastáncem
kopírování lánk z internetu, tam si je dle mého názoru v nezm né podob m že
íst každý. K p ípadnému uvedení zajímavého lánku z tisku musíme vždy vyžádat
souhlas autora. Bu te tedy tak hodní a alespo jednou za as do Zpravodaje p isp jte.
Ušet íte nám tak spoustu asu, který m žeme ve prosp ch klubu využít na jiném míst .
M. Šilhavecká
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