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Adresa pro zasílání snímků dysplazie kyčelních kloubů:
MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov, tel. 602 538 724
Na tuto adresu je nutno bezprostředně po zrentgenování zaslat snímek a částku
450,- Kč za vyhodnocení snímku a odeslání výsledku. Bez zaplacení nebude
vyhodnocení DKK provedeno
2

Obsah

Adresy a spojení ……………………………………………………. 2
Obsah ……………………………………………………………….

3

Slovo úvodem…..…………………………………………………. .

4

Přehled krytí a vrhů………………………………………………..

5

Zprávy výboru …………………...………………………………..

6

Hospodaření za r. 2007 ..…………..……………………………… 7
Jak se nám ztratil leonberger ……………………………………..

8

Co mne praxe naučila—porod ……………………………………. 9
Výživa štěněte ……………………………………………………… 13
Genetika a dysplazie kyčelního kloubu …………………………... 14
Klubové setkání a klubová výstava MSKCHPL ………………… 17
Psí horoskop ……………………………. ………………………… 19
Nemoci psů ……………………. ...……………………………….. 20
Zajímavá kynologická literatura …………………………………. 22
Výsledky výstav …………………………. .……………………..

24

Výstavy v /4 2009 …. ……………………………………………..

33

Kynologický slovník …………………………... ……………..….

36

Klubová soutěž …………………………………………………… 38

Závěr ……………………………………………………………… . 39

3

Vážení přátelé, vážení členové MSKCHPL
Protože se nescházíme příliš často, je klubový Zpravodaj spolu
s našimi webovými stránkami na internetu informačním spojovacím článkem
nás všech. Poděkování patří redakci časopisu a dalším spolupracovníkům, přispěvovatelům a paní Jitky Řihákové, která provádí korektury českého jazyka.
Moderní společnost komunikuje také elektronickými prostředky a v
tomto ohledu se náš klub prezentuje pro domácí i zahraniční zájemce přes svoje
internetové stránky, které mají profesionální úroveň., zejména zásluhou pana
ing. Dujíčka.
Pořádání klubových setkání spolu s organizací výstav se stalo již tradicí. Nemalý dík patří organizátorům za jejich nezištnou práci.Zejména však patří
dík vám všem, kteří se svojí účastí také aktivně podílíte na všech našich akcích
v hojném počtu, což je pro nás tím největším zadostiučiněním.
Výbor klubu rovněž děkuje za projevenou důvěru na veřejné schůzi
dne 6.9. 2008. Jména zvolených funkcionářů najdete v samostatné zprávě tohoto Zpravodaje.
Členská s základna našeho klubu se utěšeně rozrůstá, a proto bychom
rádi připomněli, že veškeré povinnosti člena najdete ve vámi schválených Klubových normativech.
V posledním čtvrtletí tohoto roku se nekoná již žádná klubová akce.
To však neznamená, že nemůžete být s námi ve spojení. Vaše dotazy, připomínky a zkušenosti rádi uvítáme, neboť je to známkou zpětné vazby mezi členy
a výborem. Pokud nám dáte podnět do redakce Zpravodaje, rádi ho uveřejní
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Z Řešetovských pastvin
DEADJAY du Plateau Bavarois
IMMY FLORENCIE Zařické
údolí
Matka
fena nezabřezla
Datum narození
Chov. stanice
Otec

Narozeno
Psů

Z Alfovy zahrady
MAJANS ZEUS The star of
the North
Otec
CLEA CECILA Sedmidomky
Matka
7.9.2008
Datum narození
8
Narozeno
Chov. stanice

Psů

Z Polňáku
LEX Lesní lom
ARMIKA ze Zámečku Marianov
Matka
3.9.2008
Datum narození
5
Narozeno
Chov. stanice
Otec

Psů
Chov. stanice
Otec
Matka

Koňakov
AARRE ROY od Malenovického hradu
CARRIE LEON Koňakov

Datum narození
Narozeno
Psů
Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Datum narození
Narozeno
Psů

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen
Chovatel
I.krytí

A

Marečková
Kateřina
1.7.2008
2.7.2008
F

Kubík Jiří ing.
3.7.2008

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen
Chovatel
I.krytí
II.krytí

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen
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31.5.2008

Vrh
Odchováno
Fen

Vrh
Odchováno
Fen

Od Skrytého lesa
MAJANS ZEUS The star of
the North
ALGIDA Plánský dvor

Nováková
Dominika
30.5.2008

C

Daňko Josef
4.7.2008
6.7.2008
E

Čekalová Radka
22.7.2008
23.7.2008
B

Zprávy výboru
V sobotu 6. září večer se konala v Zubří členská schůze na které bylo
přítomno 21% naší členské základny. Je to mnoho? Přiměřeně? Málo? O schůzi se dozvěděl každý dostatečně v předstihu. Vzhledem k tomu, že tato schůze
byla volební, bylo škoda, že několik našich členů nemohlo zůstat a odjelo hned
po výstavě domů.
Výbor byl odsouhlasen většinou přítomných ve stejném složení,
v jakém pracoval v posledním období.
Členská schůze dále rozhodla o:
1.
2.
3.

Vítězství v klubové soutěži již nadále není početně omezeno, tzn. ruší se
omezení na max. tři vítězství
Oceňování umístění v klubové soutěži u psů, fen i chovatelských stanic
bude do čtvrtého místa
Projednání výborem případnou změnu v ohodnocení do klubové soutěže
z výstav v zemích, kde se ve třídách mladých neuděluje známka výborná

Schůze výboru:
Na výborové schůzi bylo potvrzeno rozložení funkcí ve výboru tak, jak
tomu bylo doposud:
Předseda
Místopředseda
Jednatel
Poradkyně chovu
Hospodář
1.

2.

3.
4.

Ing. Zdeněk Svoboda
Ing. Josef Zeman
Helena Pantůčková
Jana Kubová
Petr Novák

Výbor rozhodl, že do klubové soutěže se z výstav v zemích, kde se nezadává známka výborná bude přidělovat počet bodů za VD1-VD4 jako
za V1-V4. Od 6. 9. 2008. Toto platí zatím pro SRN. Jakmile bude mít
výbor potvrzeny i jiné státy, bude se změna bodového ohodnocení vztahovat i na ně.
Výbor upozorňuje své členy, že bude započítávat body do klubové soutěže pouze na základě zaslání kopie posudku (je možné poštou i elektronicky).
Výbor dále upozorňuje své členy, že aktualizace výsledků klubové soutěže se již nebude provádět průběžně, ale jedenkrát měsíčně.
Výbor zamítl žádost o členství v MSKCHPL pí J. Šmrhové
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Hospodaření za r. 2007
BÚ + Pokladna celkem
Počáteční
stav
k 1.1.2007
Příjmy:

Příjmy
celkem:

131 221.62 Kč

34 400.00
2 600.00
7 604.00
89 450.00
6 000.00

členské příspěvky
bonitace
kontroly vrhů
výstavní poplatky
sponzorské dary

2 150.00
550.00
6 000.00
811.10

od ČMKU za PP
krycí listy
postihy
připsaný úrok

149 565.10

Výdaje:

101 163.50
1 657.00
16 244.00
3 600.00
12 197.00
1 520.00

náklady na výstavy
poštovné
cestovné
telefony
kancelářská režie
čl. přísp. ČMKU

808.00 popl. za vedení účtu

Výdaje celkem:

Konečný stav

k
31.12.2007

137 189.50

143 597.22 Kč
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Naše příběhy ( Nová rubrika)
Jak se nám ztratil leonberger
…Skoro každý, kdo má doma to chlupaté obří dítě si ho buďto dlouho přál
nebo k němu zcela nečekaně přišel,ale už si to bez leonka nedokáže představit.
Patříme do skupiny první, s manželem jsme utekli z města na vesnici a začali si
plnit dětské sny, vlastní koně, velký chlupatý pes…
Konečně jsme si v roce 2006 přivezli chlupatou kuličku a začali ji hýčkat, jméno si přivezla už od chovatelky- Natálka Lesní lom, ale naše děti si pro usnadnění jméno trochu upravily, jednoduše to byla Tálinka.
Panička nastudovala příručky a začala pejska vychovávat, chodili jsme
s Tálinkou do psí školky, byly jsme spolu ve městě na nákupu, aby taky přišla
mezi lidi. Ale vzali jsme tu příručku asi moc z gruntu, protože to chození mezi
lidi nás málem vyšlo pěkně draho.
Bylo to před vánoci, kousek od nás asi 25 km byly vánoční trhy, tak jsme vyrazili celá rodina, včetně psa, naše starší fenka dalmatina zůstala doma, dala nám
najevo, že o tenhle typ výletu nemá zájem, asi věděla o čem je řeč. Tak jsme
vyrazili.
Natálka byla středem pozornosti, každý ji hladil a ona si spokojeně všechny
prohlížela a očichávala, a pak to přišlo…
Petardy…, Tálinka se vyděsila a předvánoční pohoda se změnila v peklo, letěla
jsem s ní jako střela k autu, za zády nám to bouchalo a mě vylítl tlak asi tak
200/300 . Konečně jsme byly u auta, roztřesenýma rukama jsem otevřela kufr a
strčila Tálču do auta, už jsem si chtěla oddechnout, jenže v tom to zase bouchlo
a Tálina vypálila z kufru auta někam do tmy. Zpanikařila jsem, musím ještě
dodat, že jí tenkrát bylo necelých 5 měsíců. Nevěděla jsem co dřív, jestli za ní
běžet, nebo zamknout auto. Zkusila jsem obojí najednou, ani jedno nedopadlo
dobře.
S mužem jsme odvezli děti domů a začalo pátrání, vrátila jsem se ještě ten večer a řvala na celé město, divím se, že mi nikdo nic nevylil na hlavu, hledala
jsem ji skoro do dvou ráno… a nic.
Probrečela jsem celou noc, natiskla letáčky s fotkou a ráno jsme jeli znova.
Byla neděle ráno, zvonila jsem dům od domu, vypátrali jsme místního veterináře, vyburcovali jsme obecní úřad a nechali vyhlásit místním rozhlasem pátrání.
Musím říct, že místní lidé byli velmi ochotní a moc nám pomáhali. Bohužel se
po Tálince slehla zem. Vyčerpaní jsme odpoledne jeli s nepořízenou domů.
Další probrečený den, napsala jsem email snad všem veterinářům, kteří existují,
aby nás kontaktovali, zaplatili jsme inzerát do rádia a nic…
Nebudu vás napínat, v pondělí ráno jsem vezla děti do školky a zazvonil telefon, volala mi nějaká paní, že jde s dětmi do školky a že se k nim přidal velký
pes, který vypadá jako na tom obrázku, co viděla. Porušila jsem snad všechny
dopravní předpisy co znám asi i ty co neznám a řítila jsem se pro Tálinku. Hlavou se mi honilo, co budu dělat, jestli to nebude ona…
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Byla, přijela jsem k obecnímu úřadu, stála tam paní a moje Tálinka vrhly jsme
se na sebe, Tálina mě olízala snad i s botami a kňučela. Paní jen stála smála se.
Poděkovala jsem a jely jsme konečně spolu domů, teď už v klidu a pomalu.
Dnes už to budou skoro dva roky, ale na tohle opravdu nikdy nezapomenu…
….
Petra Gintarová, VYSOKOV

Co mě praxe naučila - porod.
Jsem chovatelem leonbergerů od roku 1993 a naše chovatelská stanice
se jmenuje Ensson Bohemia. Chováme velice málo a pouze na jedné fence,
přesto si dovolím s vámi, čtenáři tohoto Zpravodaje načít diskuzi nebo lépe
řečeno - předávání si zkušeností. Ráda z vašich řad přijmu jakoukoli oponenturu k příspěvku, který je zde zveřejněn. Budu velice ráda, podělíte - li se i vy o
zkušenosti kolem chovu leonbergerů. Na našich www. enssonbohemia.cz najdete několik rad okolo krytí psa, o hladině progesteronu, něco o genetickém dělení a též něco málo z historie mého chovu. V příštích číslech Zpravodajů, bude - li zájem mohou být i tyto příspěvky zveřejněny. Všichni nemáme k internetu přístup. Pracuji ve zdravotnictví a chov leonbergerů je pro naši
rodinu hobby a relaxací.
Byla bych velice ráda, kdyby psaná diskuze kolem
chovu byla zajímavá a poučná a též název „Co mě
praxe naučila“ byla tématem pro všechny z nás, co k
tomu máme co říci.
Pár poznatků okolo porodu.
Jen stručně nastíním průběh porodu. U fen
leonbergerů nebývají často
zjevně patrné stahy, čím
více plodů tím jsou stahy méně viditelné. Samozřejmě, že ke stahům dochází a
také k otvírání děložního krčku. Prohlubující se kontrakce jsou důležité, aby
štěně zaujalo správnou polohu pro průchod pánví ( poloha hlavičkou napřed
bývá častější i když porod koncem pánevním - zadečkem napřed, není u psů
nic výjimečného ). Přítomnost plodu v pánevních cestách způsobuje uvolnění
oxytocinu, děloha napomáhá k vypuzení plodu společně se stahy břišních svalů,
uvolněním pánevních vazů, pánevní spony a rozšíření děložního krčku. Dojde
k prasknutí plodových obalů ( allantochorionu ) a výtoku plodové vody.
V pochvě se objevuje obal plodu ( amnion ) a dochází k vypuzení plodu, někdy
může obal prasknout i v pochvě. Poté se po plodu porodí i placenta.
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Něco málo z praxe.
Píši pouze poznatky z mé praxe, spíše to co by nás mohlo překvapit,
neboť každá fena je jiná a porod o to více !!! Já osobně považuji ještě za fyziologický porod feny leonbergera okolo 20 hodin ( záleží na počtu štěňat a stáří
feny ) a za fyziologické i pauzy
mezi vypuzováním plodů okolo
3 hodin a více. Ovšem nesmí být
plod v porodních cestách, stane li se tak, uvázne - li tam a fena
jej nemůže vytlačit, v tom případě i 5 minut je pozdě – hrozí jeho udušení !!! Při kontrakci je možno pomoci jemným
tahem za tělíčko štěněte ( ne
ocásek či nohy ). Je - li plod
napříč, nutno volat veterináře. V
kontaktu s ním by měli být i ti
méně zkušení neboť nepostupující porod ohrožuje nejen plod
ale i matku. Starší fena ( 5 let )
prvorodička, zpravidla rodí
hůře, starší vícerodičky již určité zkušenosti mají, vše je silně
individuální a každý porod je
jiný i u stejné feny.
Oxytocin = přirozeně
se vyskytující nonapeptid, který
je uvolňován ze zadního laloku
hypofýzy, používá se ke stimulaci děložních stahů
( kontrakce ) a mléčné žlázy ( k
spuštění mléka )
Co stimuluje děložní stahy tvorbou vlastního oxytocinu:
• sání již narozených štěňat
( přikládáme štěňata k mléčné
žláze i v průběhu porodu )
• stimuluji pochvu prstem
( vezmu rukavici, gel a jemně
kroužím v pochvě okolo hrdla
děložního )
pozře- li fena několik placent –
stimulují tvorbu vlastního oxyto10

cinu ( při větším množství strávených placent, mívá fenka průjem )
Další běžná stimulace:
• nechávám na feně, aby se chovala tak jak jí to vyhovuje ( nenutím ji ležet
v porodní bedně )
• procházka po zahradě, nutná kontrola při každém podřepnutí, vytlačí
plod ani nevíte jak, kontrola opravdu důsledná a na každém kroku, večer o to
více, baterka nezbytná, nucení na močení jde ruku v ruce s kontrakcemi a vypuzováním plodu
• chůze do schodů také pomůže
• stojící fenu masíruji po bocích směrem k vulvě
dále povzbuzení unavené feny podáním iontového nápoje, koupí se u veterináře
( může být i ten lidský ), dále glukózu, čaj s medem, slabá černá káva
Na konci porodu se fena většinou zklidní a usne i když může krátce
usnout i mezi delšími pauzami při vypuzování plodů, proto pozor, nutno rozlišit silně vyčerpanou rodičku a nepostupující porod !!!
Po ukončeném porodu aplikuji oxytocin i. m. ( tento lék patří do rukou veterináře ) aplikuje se též při nepostupujícím se porodu, ke stimulaci dělohy ke kontrakcím ( může dojít k protržení dělohy, je - li plod zaklíněn v hrdle a děloha je
nesprávně stimulována )
Většina z nás dovede odhadnout chování své feny v době porodu a řekla bych,
že lépe než veterinář, neboť hmatem se dle mého názoru, u feny leonbergera
štěně nenahmatá ( je- li ještě v rohu dělohy ), mělo by je objevit sonografické
vyšetření.
Aplikaci oxytocinu po ukončeném porodu považuji za velice důležitou !!!
Po porodu fena spí, štěňata sají, dochází k involuci ( zavinování ) dělohy, odcházejí očistky ( dáme mezi ocas a vulvu savý materiál )
• sledujeme množství, barvu a zápach očistků – nepodceňujeme to !!!
• dále sledujeme tělesnou teplotu feny a do třech dnů by fena měla jít na
stolici
• kontrolujeme mléčnou žlázu ( zde bych ráda podotkla, že mlezivo je to
nejdůležitější, co by štěňata měla mít tzn.první napití a pak ještě následující
den, teče mlezivo neustále, není nijak stimulováno, když jsou štěňata přisátí tak
pijí, během dvou dnů se složení mléka mění a je spouštěno v intervalech až na
stimulaci sání štěňat. Jasně to vidíme, neboť reflexně je mléko spuštěno na určitou dobu ( štěně se vzpruží a postaví se mu ocásek ) pije jen tu chvilku, kdy
se žláza naplnila, pak ji pouze žužlá. U mléčných fen se může naplnit ještě jednou po krátké době ( máme li méně štěňat než je struků, štěně přeleze ke struku
u kterého nikdo nepil, neboť i tento struk byl reflexně naplněn mlékem. ( blíže téma rozvedu u krmení štěňat, péče o fenu po sectio caesera - císařský řez,
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resuscitace plodu, umělá výživa, krmení sondou, vyprazdňování atd. )
nutné je štěňata označit mašličkou a pravidelně je vážit, jen tak poznáme zda
opravdu pijí ( první den něco málo z porodní váhy mohou shodit ) a do třech
dnů po porodu nechat odstranit paspárky, je dobré pozvat veterináře domů a on
je ustřihne chirurgickými nůžkami, možno to spojit těsně po porodu, kdy bude
aplikovat oxytocin a kontrolovat fenu. )
Prvních 14 dní je rizikových, jak pro štěňata, tak i fenu a to i při fyziologickém porodu, je třeba se vrhu i feně věnovat a při té příležitosti se zmíním ještě
o jednom - po 14-ti dnech života je dobré štěňata i matku odčervit ale pozor
použít prostředek, který cizopasníky pouze ochromí, ne umrtví ( z mrtvých
parazitů by uvolňující se toxiny mohly způsobit problémy ), neboť i pravidelně
odčervovaná fena nese zárodky parazitů, které se aktivují porodem a přes placentu a mléčnou žlázu se jimi nakazí štěňata. ( více probereme v dalších příspěvcích. )
Malé shrnutí:
vlastní oxytocin vzniká stimulací mléčné žlázy, pochvy a sežráním placent
( sání štěňat, prstem při pomoci plodu na svět, požráním placent )
• hodinové prodlevy mezi vypuzením plodu jsou možné, ovšem nesmí být
štěně v porodních cestách ( nutno okamžitě volat veterináře )
• nechat feně volný pohyb a většinou to co ona sama chce
• povzbuzení unavené feny iontovým nápojem, glukozou, slabou černou
kávou, čajem s medem
• konec porodu - aplikace oxytocinu veterinářem
• kontrola feny, tělesná teplota, očistky, mléčná žláza, vyprázdnění se,
kontrola štěňat, váha, vyprazdňování – provádí fena olizováním bříška a konečníku, zpravidla do 14 dní věku štěňat.
Nepsala jsem o tom, co k porodu připravit, jak jej vést, co s fenou a
štěňaty. Spíše jsem se snažila o to, co nám mohlo z dostupné literatury uniknout. Všichni, kdo čtete tento příspěvek, prosím vás o jakoukoli oponeturu či
kritiku. Velice ráda bych ji uvítala ze stran veterináře porodníka, či zkušeného
chovatele, prosím pište, mailujte, děkuji !!! enssonbohemia@seznam.czTato
adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java
scripty povoleny

•

Závěrem:
je samozřejmostí, že nakrýváme pouze zdravé feny, tzn že nepotřebujeme žádnou speciální přípravu léky a ani během porodu ( jak se praktikuje
např. calcium aj. ) eklampsie u fen leonbergera ( není li v minerálové disbalanci, hypertonička, epileptička, aj. ) není popisována. Je - li fenka živena vyváženou stravou pro březí a kojící fenu tak opravdu není potřeba žádných medikamentů. Co se homeopatik týká tak i zde platí, že někdy méně znamená více.
Vakcinace proti herpes viru, názory se různí, příležitostně to zkusím zpracovat.
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Z vlastní zkušenosti musím napsat, že jsem nikdy nepoužila žádné
léky k tomuto účelu. Také fenu v ničem neomezuji, všemu nechávám volný
průběh. Příroda chce své ale pod naším dohledem.
Mráčková Drahomíra

Motto:
Ten, kdo řekl,že
štěstí se nedá koupit,
zapomněl na štěňata.

Výživa štěněte
Štěně by mělo být kojeno šest týdnů. Přikrmovat štěňata lze již od stáří
tří týdnů, kdy se jim začínají prořezávat ostré, mléčné zuby. Štěně je potřeba již
odmalička navykat na krmný režim a jeho pravidelnost. Štěňata zpočátku přikrmujeme mlékem, ohřátým na tělesnou teplotu, do kterého přidáme žloutek,
krupičnou kaši, odvar z ovesných vloček nebo dětské piškoty. Tímto způsobem
přikrmujeme štěňata zhruba týden, a potom stravu rozšíříme o kvalitní vařené
nebo syrové maso, které by mělo být namleté, ovesné vločky, rýži, piškoty,
tvaroh nebo sýry. Stravu můžeme ředit teplým čerstvým mlékem nebo masovým či zeleninovým vývarem. Štěněti podáváme také
syrovou, jemně mletou mrkev nebo mrkvovou šťávu,
kterou přimícháme do krmné
dávky.
Dávky krmiva by se
měly zvyšovat jen pozvolna.
V případě, že chcete štěně
navyknout na kompletní
suchou potravu, začněte mu
nabízet v období asi jednoho
měsíce jeho věku malé dávky konzervovaného masa a v
několika dalších týdnech
přidávejte kompletní suchou krmnou směs určenou pro štěňata v tomto věku. V
osmi týdnech by pak štěňata měla být krmena pouze touto speciální, štěněčí
suchou stravou. Nejvyšší nároky na kvalitu stravy má štěně ve věku dvou až
šesti měsíců stáří. Hlavní jídlo by mělo být podáváno vždy večer, po skončení
všech aktivit, aby je štěně mohlo v klidu a dobře strávit. Strava by měla být
pestrá a štěněti by měla chutnat. Každému chutná něco jiného a každý chovatel
jistě brzy přijde na to, co chutná a vyhovuje jeho psovi, a jaké přílohy ve stravě
odmítá.
13

Štěněti, ale ani dospělému psovi nikdy nedáváme drůbeží a jiné duté a
lámavé kosti, můžeme mu však dopřát kosti telecí. Na trhu je také dostatek
bezpečných náhražek za kosti, například žvýkačky z kůže, která mají štěňata i
dospělí psi ve velké oblibě a dobře se jejich žvýkáním i zabaví.
Hlavní podíl výživy štěněte musí tvořit základní zdroje bílkovin a
tuků, tedy maso, vnitřnosti, sýry, vejce apod. Tuky a proteiny by měly být v
potravě vždy obsaženy v rovnováze. Optimální příjem tuků a proteinů rozlišené
podle věku psa je uveden v
tabulce. Štěňatům v období
růstu, pokud jim není podáváno kompletní suché krmivo, se také doporučuje přidávat vitamíny, minerálie a pro
dobrý vývoj kostry preparáty
se správným poměrem vápníku a fosforu. Kombinace granulí a domácí stravy není
vhodná, protože naruší optimální hladiny látek v granulích. Pokud štěně dostává
příliš mnoho vápníku, hrozí
mu osteochondróza. Pokud je
ke kompletnímu krmivu přidáváno maso, tedy vlastně nadbytek fosforu, který s
sebou při vyplavování z organismu bere i vápník, může zase vzniknout odvápnění, které vede k vývojovým vadám.
Aby štěně navyklo na dobrý krmný režim, podáváme mu krmení vždy ve stejnou dobu a misku mu ponecháme pouze asi 20 minut, pokud má dobrou stravovací morálku nehubne, netloustne, a roste pomalu. Pomalý růst je nutný k tomu,
aby se rostoucí kosti stačily sytit vápníkem a nevytahovaly se do délky a nezůstaly tenké a špatně rostlé. Vyroste-li pes příliš rychle, jeho kosti a klouby nemají dobrý základ a navíc je na ně pes brzy příliš těžký, což vede k ortopedickým poruchám vývoje kloubů.
Výživa štěňat velkých plemen
Tato plemena se vyvíjejí a dospívají poměrně dlouho. Nejvyšší nároky na výživu jsou do šesti měsíců věku. Problém u těchto plemen spočívá v
udržení optimální rychlosti jejich růstu a v optimálním zásobení organismu
vápníkem a fosforem. Rychlost růstu vyplývá z energetické bohatosti krmné
dávky, pokud je krmná dávka nadměrně energeticky bohatá, dochází k velmi
rychlému růstu štěněte a kosti, i při dostatku všech důležitých stavebních látek,
nestačí tvořit pevnou a dostatečně silnou kostní tkáň, což vede k bolestivosti a
deformitám končetin.
Převzato z odborné literatury

14

Genetika a dysplazie kyčelního kloubu
Zdá se, že v genetice platí obecný předpoklad, že je-li genetická dispozice k určité vlastnosti děděna, pak je tato vlastnost chápána jako geneticky
zapříčiněná. Navíc je tato vlastnost často přičítána jedinému genu. V tomto
případě se jí pak můžeme snadno zbavit tím, že nebudeme postižené jedince
používat v chovu. O dysplazii kyčelního kloubu (DKK) se všeobecně soudí, že
není způsobena jediným genem, ale že se jedná o polygenní onemocnění, u
něhož je výpočet dědičnosti matematicky velmi komplikovaný.
Na téma DKK bylo publikováno pouze velmi málo seriozních vědeckých studií. Autorem jedné z nich je doktor veterinární medicíny Wayne Riser
z Národního institutu pro zdraví (National Institute for Health). V roce 1960
provedl Riser následující pokus. Odchoval téměř sto štěňat ze spojení dysplastických psů s dysplastickými fenami německého ovčáka, která byla dále chována v přesně definovaném prostředí tak, aby se zamezilo působení všech náhodný faktorů. Jejich strava, aktivita a ostatní podmínky byly naprosto identické a
jedinou proměnnou byla tedy jejich genetická výbava. Ve věku dvou let byli
všichni odchovaní psi utraceni a jejich kyčle byly vyšetřeny pitvou. Ani jeden z
potomků dysplastických rodičů neměl žádnou známku onemocnění dysplazií.
Jestliže by jedinou příčinou DKK byly geny, pak by alespoň 25 % psů muselo
jevit výrazné známky dysplazie.
Doktor Riser udělal proto další pokus a vychoval několik vrhů štěňat,
která krmil potravou s vysokým obsahem bílkovin. Zjistil, že dysplazií trpěla
pouze ta štěňata, která byla v dospělosti největší nebo druhá největší z vrhu. V
současné době je dobře známo, že vysoký obsah bílkovin ve stravě je jednou z
hlavních příčin DKK, neboť způsobuje příliš rychlý růst.
Myšlenka, že DKK je genetického původu má svůj původ zřejmě v
roce 1930, kdy Gary Schnelle poprvé popsal DKK u psů v časopisu American
Kennel Gazette. Schnelle na základě toho, že podobné onemocnění u lidí bylo
považováno za genetické, usoudil, že tomu tak může být i u psů. Tato domněnka byla brzy vzata jako důkaz toho, že DKK je dědičná choroba, bez ohledu na
to, že jediný skutečně vědecký pokus na významném vzorku psů (výše zmíněný
Riserův), ukazuje na opak.
Statistické údaje říkají, že 30 % onemocnění DKK se projevuje pouze
na jednom kyčelním kloubu a u 80 % případů, kdy jsou zasaženy oba klouby, je
stupeň onemocnění u jednotlivých kloubů výrazně odlišný. Pochybuji, že vůbec
existuje bilaterálně symetrický případ DKK. Protože genetická výbava působí
stejně na oba klouby, jedná se o další důkaz toho, že DKK není genetickou chorobou.
Výzkumy zabývající se růstem kostí ukazují, že velikost a tvar kostí
nejsou řízeny geneticky. Účelem kostí je podporovat a chránit měkké tkáně.
Rostou tak, že osteoblasty ukládají vápník jako odpověď na nedostatek napětí a
jsou naopak absorbovány osteoklasty tam, kde je napětí velké. Tímto způsobem
jsou utvářeny během procesu růstu a mohou být znovu vytvarovány v dospělosti jako odpověď na následky úrazu. Mnoho veterinářů a ostatních lidí soudí, že
15

úroveň tělesného růstu je určena geneticky. Je snadné ukázat, že u zdravých
jedinců to nemůže být pravda. V přírodě je příčinou růstu vždy potrava. Jestliže
by genetická výbava jedince vyžadovala růst a potrava by nebyla v ten okamžik
k dispozici, muselo by docházet k růstovým defektům (což nedochází). Růst je
tedy řízen potravou. Zdrojem růstu je dělení buněk. Buňky mají určeno, kdy se
mohou dělit. Velmi zjednodušeně řečeno, dělení může nastat až poté, kdy jsou
v jádru přítomny všechny "základní stavební díly" sloužící pro vytvoření duplikátu množiny chromozomů v jádru buňky. Zdrojem materiálu pro tyto stavební
díly jsou snědené bílkoviny, dopravené do buněk a vhodně rozštěpené tak, aby
mohly projít do jádra buňky. Vlci, divocí předchůdci domácího psa, jedí tehdy,
když něco uloví. Tehdy se maximálně "přežerou". Jejich kořist obsahuje mezi
12 až 18 % bílkovin. Štěňata vlků se krmí se svými rodiči stejným způsobem a
všechny jejich buňky, které čekaly na stavební díly, se díky přísunu potravy
začnou dělit. Růst je po krátkou dobu velmi rychlý a pak, až do ulovení další
kořisti, se téměř zastavuje. Celkově to vypadá jako pomalý postupný růst, ale
ve skutečnosti se skládá z jednotlivých rychlých úseků. Klíčem k dysplazii tedy
není přejídání jako takové, ale příliš velký obsah bílkovin v potravě. Než byla v
průběhu minulého století k dispozici průmyslově vyráběná krmiva, obsahovala
strava domácích psů přibližně stejný obsah bílkovin jako strava vlků. S výrobou průmyslových krmiv začalo krmení psů, zejména výstavních, stravou s
vysokým obsahem bílkovin, a výsledkem byly první výskyty DKK. V sedmdesátých letech začali výrobci krmiv prudce zvyšovat obsah bílkovin ve štěněčí
stravě na 26, 28 a dokonce až 38 %, což mělo za důsledek příliš rychlý růst psů
některých plemen. Dokonce i 18 % je víc, než v průměru dostávají ve stravě
vlci a ti pak navíc 3 až 4 dny hladoví.
Riser zjistil, že příčinou DKK je biomechanická nerovnováha mezi
růstem kostry a silou svalů. (= Síla svalů musí být postupně získávána fyzickou
zátěží a být dána zejména jejich kvalitou, a ne rychlým růstem objemu svalové
hmoty.) Všimněte si, že to není to samé jako extrémní nadváha, kdy váha těla
překročí únosnost kostry. Riser prováděl experimenty se snahou zvýšit sílu
svalů. Je třeba podotknout, že to bylo ještě před objevem anabolických steroidů. Zjistil, že cvičením lze u štěňat zvýšit sílu vždy jen o omezenou hodnotu,
zatím co u dospělých psů takový limit neexistuje. Zdá se, že příroda má sama
zabudovány obranné mechanizmy, které štěně před rychlým nárůstem síly prostřednictvím cvičení efektivně chrání.
Významná je také úloha vápníku ve stravě a jeho poměru k fosforu.
Vápníku má být téměř dvakrát tolik, co fosforu a je důležité, že nesmí tvořit
více než 2 % stravy rostoucího štěněte. Dokonce 2,2 % mohou být nebezpečná
a obsah nad 5 % způsobuje významnou ztrátu na váze. Příliš mnoho vápníku
způsobuje menší objem měkkých tkání a tím i hubenější štěňata. Tedy, dokud
štěně nemá velký přísun bílkovin, jeho tělo roste přirozeným způsobem, štěně
má dostatek normálního pohybu a nemá žádná zranění, pak mu ani nehrozí
DKK. Varování: to co se často na rentgenovém snímku jeví jako dysplazie se
při pitvě ukáže být naprosto normálním kloubem. Rentgenové snímky jsou
vzhledem k dysplazii špatným prorokem. Druhé varování: Osteoartritida není
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DKK. Skutečná dysplazie se projevuje obvykle do jednoho roku života a v některých případech se může jednat o traumatickou dysplazii způsobenou úrazem
štěněte.
Přesto, že jsme si ukázali, že DKK není přímo způsobena vlivem genů,
je tu jistý genetický faktor. Některé alely určitých genů mohou napomoci vzniku DKK více než jiné. Jisté geny například určují biochemické vlastnosti svalové hmoty. Určitá svalová hmota může být náchylnější k úrazům, nebo méně
pevná, než jiná, a tím může zvýšit pravděpodobnost vzniku DKK. To ale nelze
označit jako genetický původ DKK.
Na základě poznámek Jane Porterové otištěných ve Working Sheepdog News No.5 Vol.23 zapsala:
Jana Zemanová

Klubové setkání a Klubová výstava MSKCHPL
(Bez zadávání titulu Klubový vítěz)
Letošní podzimní Klubové setkání se konalo 5.-7.. září. Počasí ještě
odpovídalo létu, takže si naši
pejsánci užili plavání a páníčkové sluníčka.
Vloni jsem tuto podzimní Klubovku nazvala
„malá, ale naše“ ,ale to se o
letošní výstavě říci nedá. Velice příjemně nás překvapil počet 66 přihlášených účastníků
k výstavě. Samozřejmě, že
někteří nepřijeli, takže ve výstavním kruhu jsme mohli
vidět o něco méně jedinců.
Výsledky výstavy jsou uveřejněny v našem Zpravodaji v jiné rubrice a zároveň
jsou k dispozici na webových stránkách našeho klubu.
Rozhodčím byl
velice známý a vážený
pan Miroslav Václavík,
který podal ke každému
ohodnocení i výklad pro
majitele a ostatní přítomné. Z jeho pohledu
se stal nejlepším psem
plemene s titulem BOB
pětiletý urostlý pes Dag
Me-dojet majitele R.
Šilhaveckého, který
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postoupil ze Třídy čestné. Nebyla
to samozřejmě náhoda, protože
pes byl perfektně na výstavu připraven a předveden majitelkou,
paní Šilhaveckou. Patří
k nejúspěšnějším psům našeho
klubu. Titul Nejlepší pes si odnesl Darling Asson Ensson Bohemia, majitelů Mráčkových, který

úspěšně reprezentuje české
leonbergery nejen doma, ale i
v zahraničí. Totéž platí také o
feně, která získala titul Nejlepší fena, Celesta Najmurská
cesta majitele J. Zemana.
Jsem velice ráda, že na našich
klubových výstavách ( po
zkušenosti z Německa) byla
posunuta hranice ve Třídě
veteránů na 7 let, protože
můžeme vidět vždy několik
starších jedinců, kteří by
v ostatních třídách neměli
šanci se umístit. Právě veteráni jsou chloubou každého
majitele, který se o ně
dobře stará.
Za zmínku stojí i
další soutěže, které
k výstavě vždy patří.Nejlepší chovnou stanicí
se stala Bora z Milotiček a
nejlepším párem psů Orion a
Katy Lesní lom.
Součástí setkání a
výstavy byl svod mladých a
bonitace. Přehled najdete
opět na našich webových
stránkách a ve zvláštním
oddílu Zpravodaje.
Atmosféru Klubo18

vého setkání již tradičně doplňovaly dětské soutěže, pečený pašík a kvalitní
zázemí celé akce. V sobotu po výstavě se konala schůze MSKCHPL s volbou
nového předsednictva, což je popsáno v samostatném článku Zpravodaje.
Nedělní odjezdy jsou vždy tak trochu smutné, protože do jara je ještě
daleko. Na jaře nás čekají změny v podobě čtyřdenního Klubového setkání,
spojeného s dvojvýstavou ve zcela jiném prostředí než dosud. Ale o tom až
příště !
Jana Zemanová

Psí horoskop
Ve znamení Štíra (23. říjen - 21. listopad)
Když cítíte, že mazlíčkům Štíra moc nerozumíte, neklesejte na mysli.Bude-li se váš kamarád chovat jako opravdový Štír, bude velmi těžké porozumět mu. Vše velmi silně prožívají, ale vy se o tom nikdy nedozvíte. Pokud jste
toho svého Štíra rozzlobili nebo urazili, nechoďte k němu příliš blízko. Nikdy
předem nevíte, jestli neplánuje nějaký útok. Přesto všechno projevují mazlíčci
Štíří většinou naprostou oddanost a věrnost, což lze zřídkakdy spatřit u zvířat
narozených pod jiným znamením, snad kromě Lva. Štír je stálé znamení a stálost přenese i na svého pána. Dalším charakteristickým rysem je Štírovo majetnictví, chce všechno a právě teď. Možná zjistíte, že mazlíček Štír není příliš
společenský. Štír vládne reprodukčním orgánům.
Ve znamení Střelce (22. listopad - 21. prosince)
Jestliže rádi se svým kamarádem šplháte po skalách, jezdíte na kánoi,
běháte a nebo provozujete jiný druh sportu v přírodě, měli byste mít Střelce.
Všichni Střelci potřebují svobodu, otevřený prostor, čerstvý vzduch a možnost
toulat se po okolí. Ze všech znamení projevuje Střelec nejvyšší tělesnou aktivitu a všichni "členové" musí žít tak, jak jim jejich znamení káže.Čím více necháte Střelce běhat, skákat nebo plavat, tím šťastnější bude. Nesnažte se ho omezovat v pohybu. Vztah s tímto zvířetem by měl být velmi zdravý, vždy na něm
vidíte, jakou má náladu a v jaké je formě. Mazlíček Střelec bude vždy otevřený
i v dobré náladě. Protože jsou zvířata Střelci tak přizpůsobivá a aktivní, nenastanou žádné potíže, ať už je vezmete kamkoli. Jsou velmi zdatná. Střelci mají
spoustu energie, která hned tak nevyprchá. Ale přesto buďte opatrní, aby se váš
mazlíček nepřetáhl. Zajistěte mu dostatek odpočinku, aby byl vždy v dobré
kondici. Střelci jsou díky své aktivitě náchylní k úrazům, proto mějte na paměti, že jsou tak trochu nezodpovědní. Mazlíček Střelec bude celkem samostatný
a tak se o něj nemusíte bát. Když nemají co dělat, mají Střelci sklon se nudit a
tím i ničit nebo devastovat byt. Střelec je velmi hravý a málokdy se unaví. Dobrým společníkem pro Střelce by byl Lev, Skopec a nebo dokonce další Střelec.
Znamení Střelce vládne nohám. Tato zvířata jsou velmi silná a zdravá a jejich
síla spočívá právě v nohách.
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Ve znamení Kozoroha (22. prosinec - 19. leden)
Pes Kozoroh není zrovna nejzábavnější, ale bude se chovat podle vašich pravidel. Kozoroh je velice inteligentní, naučí se přesně to, co budete po
nich chtít a udělají to s obrovským potěšením. Kozorohové jsou v podstatě přísní, mají rádi povinnosti a dělají vše "správně". Pokud jste ten typ pána, který
nemá rád překvapení a chce vždy vědět, co jeho čtyřnohý miláček právě dělá,
pořiďte si psa narozeného ve znamení Kozoroha.. Bude se snažit zvládnout
všechny kousky, které ho budete učit a při předvádění v nich nenajdete jedinou
chybu. Mazlíček nebývá příliš přítulný a citlivý. Kozoroh je velmi "pevné"
znamení a všichni členové tohoto znamení jsou v tomto směru silně ovlivněni.
Budete mít věrnost a oddanost, s čímž můžete počítat, poslušnost a chování na
jedničku je samozřejmostí. Kozoroh vládne kostře, kolenům a zubům. Proto
zajistěte svému miláčkovi stravu plnou vitamínů a minerálů a hlav-ně vápníku
a hořčíku, aby jim kosti a zuby zůstaly pevné a silné. Nedávejte psovi obyčejné
masové kosti, aby se mu nějaký odštěpek nezachytil mezi zuby nebo ještě hůře,
v krku. Do stravy Kozoroha nepřidávejte žádné slané výrobky, což je preventivní opatření proti artritidě. Očekávejte, že se váš miláček dožije vysokého
věku.
Převzato z tisku

Nemoci psů - prevence
Nejznámější a nejzákladnější součástí prevence je vakcinace. Vakcinace je jedním ze základních opatření, které zvíře velmi účinně chrání proti nakažlivým onemocněním, která mohou způsobit velmi vážnou poruchu jeho
zdravotního stavu a v horším případě i smrt nemocného zvířete.
Organismus si při prvním setkání s původcem nemoci vytvoří tzv. paměťové buňky, které jsou schopny kdykoli v budoucnu tohoto původce rozeznat a spustit "poplachovou reakci". Tohoto mechanismu je využíváno právě
při vakcinaci.
Vakcíny živé, jsou takové, v kterých není původce usmrcen, ale oslaben. Po aplikaci se virus rozmnožuje v organismu a tím je velmi silně stimulována imunita. V mrtvých vakcínách je virus usmrcen, vyvolaná imunita může
být nižší než u živých vakcín, proto se imunitní systém stimuluje přidáním adjuvans, která občas vyvolávají lokální reakci v místě vpichu. Projevuje se místním otokem a zatvrdnutím, které však spontánně do dvou týdnů vymizí. U většiny jedinců tuto lokální reakci nezaznamenáme.
Očkování psů a štěňat. Štěňata získávají malé množství protilátek od
matky prostupem přes placentu a pak především mlezivem v období 24 hodin
po narození. Tyto protilátky udržují vysoké hladiny v krvi štěněte přibližně do
6-ti týdnů věku a poté postupně klesají. Po šestém týdnu věku proto začínáme s
vakcinací. První vakcinace však může být ještě likvidována zbytky mateřských
protilátek a tím vzniká tzv. imunitní okno. Proto je nutné vakcinaci opakovat za
21 dní, kdy již u štěněte žádné mateřské protilátky nejsou. U štěňat se provádí
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vícenásobné očkování, protože imunitní systém štěněte je vyzrálý až po dvanáctém týdnu věku. V tomto období je již mládě vakcinováno potřetí. Základní
vakcinační schéma štěňat a dospělých psů :
8 - 12 týdnů věku - první přeočkování (DHPPiL)
12 - 16 týdnů věku - druhé přeočkování (DHPPiL+R)
vždy po 1 roce - roční přeočkování (DHPPiL+R)
Choroby, proti kterým se vakcinují psi
Psinka – D
Velmi nebezpečné virové onemocnění, projevující se ve třech základních formách: slizniční, střevní a nervové. Forma plicní se projevuje výtoky z nosu,
kašláním až zápalem plic - pneumonií. Střevní forma způsobuje průjmy a zvracení, nervová navozuje křeče až ochrnutí. Může mít však i kožní projevy ztluštění a ztvrdnutí polštářků na tlapkách. Většinou se nejdříve projevuje vysokými teplotami, které po 2-3 dnech ustoupí. Pes bývá malátný a zpravidla nepřijímá potravu. Téměř vždy je onemocnění provázeno zánětem horních cest
dýchacích, kašlem a zánětem spojivek s hnisavým výtokem z očí. Pes může
zvracet, mít průjem, někdy až krvavý. Přenáší se kontaktem s nakaženými psy
nebo jejich sekrety. Zvláště vnímavá jsou štěňata, ale onemocnět mohou i starší
zvířata. Onemocnění se léčí antibiotiky.
Infekční zánět jater – H
Onemocnění postihuje zejména játra a projevuje se žloutenkou, výraznou bolestivostí břicha, průjmem, zvracením. Postiženy mohou být i oči, kdy dochází
k zákalu rohovky, mohou se objevit krváceniny na sliznicích.
Parvoviróza – P
Vysoce nakažlivé onemocnění projevující se krvavým průjmem, zvracením;
často končí úhynem zvířete. Nejvyšší riziko nákazy je u štěňat. Zdrojem nákazy
je trus nemocného zvířete.
Parainfluenza – P
Je to infekce s méně závažným průběhem, která je však velmi nakažlivá a snadno se přenáší z jednoho psa na druhého přímým kontaktem, ale i prostřednictvím vzduchu. Zvyšuje riziko zápalu plic. Onemocnění, jinak zvané psincový
kašel, se zpočátku projevuje suchým kašlem, dávením a horečkou. Druhotné
bakteriální komplikace mohou později postihnout i plíce a způsobit jejich zánět. Vakcinace poskytuje vynikající ochranu zvířete.
Leptospiróza- L
Jedná se o bakteriální onemocnění. Rezervoárem onemocnění jsou divoce žijící
zvířata (hlavně potkani). Pes se nakazí přímo od nemocných zvířat nebo pitím
kontaminované vody. Mezi hlavní příznaky patří vysoké horečky, žloutenka,
krváceniny na sliznicích a krev v trusu. Některé typy leptospir jsou přenosné na
člověka a jsou vysoce nakažlivé - např. Weilova žloutenka.
Vzteklina - Rabies (Lyssa) – R
Je smrtelné onemocnění přenosné na člověka. Příznaky vztekliny jsou velmi
proměnlivé. Nemoc se přenáší slinami nakažených zvířat a manipulací s uhynulými těly. Projevuje se především jako zvýšená slinivost a agresivita, ztráta
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plachosti, ochrnutí a nemohoucnost. U psů je od vstupu ČR do EU očkování
proti vzteklině povinné od dokončeného třetího měsíce věku s povinnou každoroční revakcinací.
Koronaviróza – C
Jde o méně závažné akutní průjmové onemocnění. Onemocnění virového původu se vyskytuje zejména u štěňat do 1 roku věku, především ve velkých chovech, v útulcích apod. Nejvíce vnímavá jsou štěňata ve věku 6 - 9 týdnů. Onemocnění se přenáší trusem infikovaného jedince. Na trhu jsou účinné inaktivované vakcíny. Vakcinace nepatří do základního vakcinačního schématu, po
první vakcinaci následuje revakcinace za 3 - 4 týdny a dále vždy po jednom
roce.
Infekční laryngotracheitida
Nemoc je obzvláště vysilující pro plemena se slabou průdušnicí a pro starší
jedince. Přenáší se kontaktem s nakaženými psy či jejich sekrety. Projevuje se
suchým až záchvatovitým kašlem a dávením. Intranasální vakcína podávaná
formou tekutiny aplikované na nosní sliznici účinkuje až devět měsíců. Tato
vakcinace nepatří do běžného vakcinačního schématu, ale pokud Váš pejsek
chodí na výstavy, cvičáky nebo pobývá v hotelích pro psy, lze očkování jen
doporučit.
Tetanus
Vakcinaci dopručujeme u loveckých a pracovních plemen psů, popř. u psů,
kteří se vyskytují ve společnosti koní.
Lymská borelióza (lymeská borreliosa) – B
Vakcinace této choroby je vhodná zejména v oblastech se zvýšených výskytem
tohoto onemocnění a to zejména u psů, kteří se často vyskytují v lese, nebo
jejichž majitelé odmítají pravidelné preventivní ošetření proti klíšťatům.
Článek převzat z VET-CENTRUM

Zajímavá kynologická literatura – novinky
101 psích triků
Autor: Sundanceová Kyra
Činnosti, které psa pobaví, zaměstnají a sblíží s páníčkem. Největší
kniha psích triků všech dob s fotografiemi všech kroků pro každý trik! Nácvik
triků je skvělý způsob, jak si se svým psem vybudovat silné pouto, jak mu pomoci začlenit se do rodiny a jak jej udržovat v dobré fyzické i psychické kondici. Pestrá paleta triků pro každého psa a každou úroveň obtížnosti: popros,
ukloň se, pomodli se, najdi dálkové ovládání a další. Instrukce provází trenéra
výcvikem krok za krokem. U jednotlivých triků naleznete doplňující návody
"řešíme problémy" a "pokračujeme". Komplexní triky jsou rozloženy na dílčí
dovednosti, které se snáze učí, dozvíte se, jak trik funguje a co můžete při jeho
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nácviku očekávat.
Nakladatel/Výrobce: Slováry, rok vydání 2008, počet stran 208. Cena: 249,- Kč

Výchova psa podle Lindy Tellington-Jones
Autor: Tellington-Jones L.
Nové cesty pro dorozumění s vaším psem - praktický návod k metodám
TTouch a TTeam. Linda Tellington - Jones je autorkou
metod doteků TTouch a TTeam. Její úspěšnou metodu
používá mnoho veterinářů,
ošetřovatelů zvířat, trenérů a
přátel zvířat na celém světě. V
knize poskytuje praktický
návod, jak lze novou formou komunikace se psem
pomocí speciálních doteků
a cviků zlepšit jeho schopnosti cítění, vnímání, učení se, zvýšit jeho důvěru a
sebejistotu a vychovat z
něj spolehlivého společníka. Je zde uvedeno mnoho
osvědčených rad i pro
majitele problematických
a nemocných psů.
Nakladatel/Výrobce: Brázda,
rok vydání 2008, počet stran
116. Cena:290,- Kč

Pes
Autor Dr. Michal Císařovský
Nejobsáhlejší původní
česká kniha o psech od roku
1903. 1000 stran textu s více
než 3000 ilustrací.
O historii psa od pravěku po 3. tisíciletí; původ, vývoj a popis všech skupin a
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plemen FCI i stovek dalších neregistrovaných, přírodních či vyhynulých plemen psů. Obsahuje unikátní,
v mnoha případech poprvé
publikované dokumenty a
ilustrace z knihoven, muzeí a
galerií celého světa, včetně
archivu anglického Kennel
Clubu.
Vydává Národní registr majitelů zvířat ve spolupráci s
časopisem SVĚT PSŮ a nakladatelstvím CANIS.
Náklad této exkluzivní velkoformátové publikace bude
limitovaný; proto mají klienti Národního registru majitelů zvířat a e-shopu ALTERCAN možnost si titul
již nyní přednostně objednat. Pro klienty Národního
regsitru majitelů zvířat navíc
sleva ve výši 200,- Kč při
závazné objednávce a úhradě zálohy!
Podmínkou přijetí objednávky a uplatnění slevy je úhrada zálohy ve výši 500,-.
Rozhoduje pořadí došlých
objednávek. Platební doklad
pro úhradu zálohy obdržíte s
potvrzením objednávky. Záloha bude odečtena z celkové ceny knihy při dodávce.
Vychází v listopadu 2008.
Cena: 1349,- Kč + poštovné (klienti NRMZ pouze 1149,- Kč + poštovné)

Výsledky výstav
Speciální výstava LG Sachsen 7.6.2008
Rozhodčí: W.Güllix, R.Sachslehner, W.Mayer
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
Tř.chovatelská
V1

Husarka C. Bora z Milotiček
Fialka Ferka D. Bora z Milotiček
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Klubová výstava KCHL 21,6.2008
Rozhodčí: Řehánek P., CZ
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
Mezitřída
V1, CAC
V2, res.CAC
Tř.otevřená
V1, CAC
V2, res.CAC
Tř. vítězů
V1, CAC, BOB
V2, res.CAC
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
Mezitřída
V1, CAC
V2, res. CAC
Tř.otevřená
V1, CAC
V2, res.CAC
Tř.vítězů
V1, CAC
V2, res. CAC
Tř.veteránů
V1

Bard Roy Happy Leon
Fram Ensson Bohemia
Falco Ensson Bohemia
Abé Artouche Zlatá kamélie
Clark z Alfovy zahrady
Dasty E. Bora z Milotiček
Majan’s Zeuss the Star of North

Husarka C. Bora z Milotiček
Egeria Lví sen
Ayron Bohemia Qwerty
Arossa Bohemia Qwerty
Celestina z Plaského údolí
Gleadis od Špitálského dvora
Arista od Grabštejnského hradu
Agátka z Alfovy zahrady
Aranka od Bucharky

MVP, Intercanis Brno, 29. 6. 2008
Rozhodčí: Václavík M.,CZ
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
Mezitřída
V1
V2
VD3

Bard Roy Happy Leon
Falco Ensson Bohemia
Fram Ensson Bohemia
Fido Nobert
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Tř.otevřená
V1, CAC,CACIB,BOB
V2, res.CAC
V3
VD4
Tř. šampiónů
V1, CAC, res. CACIB
V2, res. CAC
Feny
Tř.mladých
VD 1
VD 2
VD 3
VD 4
Mezitřída
V1,CAC
V2, res. CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1, CAC, res.CACIB
V2, res. CAC
V3
V4
Tř. šampiónů
V1,CAC,CACIB
V2
Tř.veteránů
V1

Flash Löwe von Blumengarten
Lex Lesní lom
Andy Bady od Zeleného buku
Fabienne Assa Říčany
Dag Me-Dojet
Dasty E. Bora z Milotiček

Heidi C. Bora z Milotiček
Alpine Daisy von Bohemia Olive
Andrea Love of Cid von Bohemia Olive
Husarka C. Bora z Milotiček
Bel Victoria Arcondia
Fialka Ferka D. Bora z Milotiček
Fabienne Ensson Bohemia
Nicola Lesní lom
Carol Najmurská cesta
Aimi z Osoblažského lesa
Agátka z Alfovy zahrady
Alma Lony z Vyšehořovic
Celesta Najmurská cesta
Athea Leon Lučiny
Ambra Lví radost

Národní výstava Mladá Boleslav 20.7. 2008
Rozhodčí: Šimáčková A., CZ
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
VD2
Mezitřída
V1,CAC
V2, res. CAC
V3
Tř.otevřená

Argo od Petrské brány
Balu Gulli Galaxy Oss
Ben Bastion Severní souhvězdí
Fram Ensson Bohemia
Ekim Končiny
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V1,CAC,NV,BOB
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.vítězů
V1,CAC
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.veteránů
V1,Nejl.vet.
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
V4
Mezitřída
V1,CAC
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1, CAC
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.vítězů
V1,CAC ,NV
V2,res.CAC
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.
V2

Lex Lesní lom
Artuš Ruin Galaxy Oss
Andy Bady od Zeleného buku
Dingo z Plaského údolí
Darling Asson Ensson Bohemia
Dag Me-Dojet
Bred Voříšků
Arson ze Západní Moravy
Bols Druhá šance

Husarka C. Bora z Milotiček
Ája z Třemešínského výsluní
Bamia Gulli Galaxy Oss
Heriett C. Bora z Milotiček
Nicola Lesní lom
Arossa Bohemia Qwerty
Black Blossom Severní souhvězdí
Franciss Bess Ensson Bohemia
Marion Lesní lom
Alma Lony z Vyšehořovic
Anife Oliva Albron Elenia
Berenika Albron Elenia
Deasy Anie Končiny
Bonie B. Bora z Milotiček
Brenda ze Slunného údolí
Bessy Končiny
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MVP, Duodanube Bratislava , 16.8. 2008
Rozhodčí: Ridarčíková G., SK
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC

V2
V3
Mezitřída
V1,CAC
Tř. otevřená
V1,CAC,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
V4
Tř. šampiónů
V1, CAC, CACIB
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
Mezitřída

Lord Löwe von Gut Eiferslohn

Bard Roy Happy Leon
Aron z Lesnej samoty
Falco Ensson Bohemia
Kansas vom Welland
Andy Bady od Zeleného buku
Lex Lesní lom
Arni Zlota horda
Dag Me-Dojet

Anna Golden Bohemica
Avril von Benštejn
Aiko von Benštejn
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V1,CAC , res.CACIB
Tř.otevřená
V1, CAC,CACIB,BOB
V2, res.CAC
V3
Tř. šampiónů
V1,CAC
V2,res.CAC
Tř.veteránů
V1,Nejl.vet

Benjamina Fay Arcondia
Aimi z Osoblažského lesa
Alma Lony z Vyšehořovic
Bayla van Dimensland
Athea Leon Lučiny
Fiona Fabrice vom Welland
Aiwa z Leonkovho raja

MVP, Duodanube Bratislava , 17.8. 2008
Rozhodčí: Mach Lisbeth, CH
Psi
Tř.mladých
V 1, CAJC
VD 2
Mezitřída
VD 1
Tř. otevřená
V 1,CAC
V 2,res.CAC
VD 3
Tř. šampiónů
V 1, CAC, CACIB
Feny
Tř.mladých
VD 1
VD 2
D3
Mezitřída
V 1,CAC, CACIB, BOB
V 2, res.CAC
VD 3
VD 4
Tř.otevřená
V 1, CAC,res. CACIB
V2, res.CAC
VD3
Tř. šampiónů
V1,CAC
V2,res.CAC

Bard Roy Happy Leon
Lord Löwe von Gut Eiferslohn
Falco Ensson Bohemia
Kansas vom Welland
Lex Lesní lom
Andy Bady od Zeleného buku
Dag Me-Dojet

Aiko von Benštejn
Avril von Benštejn
Anna Golden Bohemica
Benjamina Fay Arcondia
Athena Chatayan
Fabienne Ensson Bohemia
Katja Florencie Zařické údolí
Aimi z Osoblažského lesa
Bayla van Dimensland
Alma Lony z Vyšehořovic
Fiona Fabrice vom Welland
Athea Leon Lučiny
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CAC a CACIB Alpencup,Innsbruck, 23.a 24.8.2008
CAC- Rozhodčí: Phyillis Poduschka-Aigner, A
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
Tř.vítězů
V2,res CAC
Tř.veteránů
V1
V2

Husarka C. Bora z Milotiček
Celesta Najmurská cesta
Ajda Lužická stráň
Audrey Zařické údolí

CACIB – Rozhodčí: Friedrich Schweizer, CH
Feny
Tř.mladých
D
Husarka C. Bora z Milotiček
Tř. šampiónů
V2,res CAC
Celesta Najmurská cesta
Tř.veteránů
V1
Audrey Zařické údolí

Mezinárodní výstava, Mladá Boleslav 2.9. 2008
Rozhodčí: Mrowiec W., PL
Psi
Tř.mladých
V 1, CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC
V2, res CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1,CAC
V2, res CAC
VD 3
VD 4
Tř.šampiónů
V1, CAC, CACIB,BOB
V2, res. CAC, res.CACIB
Feny
Tř.mladých
V 1, CAJC

Bard Roy Happy Leon
Artur od Svatého Linharta
Argo od Petrské brány
Falco Ensson Bohemia
Ben Bastion Severní souhvězdí
Douglas Leon Koňakov
Lex Lesní lom
Andy Bady od Zeleného buku
Dick E. Bora z Milotiček
Grizzly Löwe vom Zschopautal
Dag Me-Dojet
Darling Asson Ensson Bohemia

Avril von Benštejn
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V2
V3
V4
Mezitřída
V1, CAC, CACIB
V2, res CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1,CAC ,res.CACIB
V2, res CAC
V3
V4

Heriett C. Bora z Milotiček
Brixie od Katovického jezu
Alma Oresta z Kaňovské stráně

Arwen z Mitrovické zahrady
Dea Assa Říčany
Deasy Anie Končiny
Beyla z Plaského údolí

Tř.veteránů
V1,Nejl.vet.
V2

Agáta Jezerský chov
Bessy Končiny

Franciss Bess Ensson Bohemia
Blueberry Severní souhvězdí
Apple Love von Bohemia Olive
Bondie Roy Happy Leon

Klubová výstava MSKCHPL Zubří 6. 9. 2008
Rozhodčí : Václavík M.,CZ
Psi
Tř.mladých
V 1, CAJC

Argo Facies nigra
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V2
VD 3
Dost.
Mezitřída
V1,CAC
VD
D
Tř.otevřená
V1,CAC
V2, res CAC
V3
VD 4

Tř.čestná
V 1, BOB
Tř.vítězů
V1, CAC
V2, res.CAC
V3
Tř.veteránů
V1,Nejl.vet.
V2
Feny
Tř.mladých

Orry Lesní lom
Orion Lesní lom
Ores lesní lom
Fram Ensson Bohemia
Fido Nobert
Figo D. Bora z Milotiček
Lex Lesní lom
Andy Bady od Zeleného buku
Filip Assa Říčany
Quinto vom Nonnenwald

Dag Me-dojet
Darling Asson Ensson Bohemia
Dasty E. Bora z Milotiček
Arson ze Západní Moravy
Bred Voříšků
Iago Lesní lom
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V 1, CAJC
V2
V3
V4
Mezitřída
V1,CAC
V2, res.CAC
V3
VD 4
Tř.otevřená
V1,CAC
V2
V3
VD 4
Tř.chovatelská
V1
V2
Tř.vítězů
V1, CAC,Nejl.fena
V2, res.CAC
Tř.veteránů
V1,Nejl.vet

Ara von Benštejn
Gina Z. Bora z Milotiček
Heidi C. Bora z Milotiček
Husarka C. Bora z Milotiček
Kayra Florencie Zařické údolí
Franciss Bess Ensson Bohemia
Fiona Nobert
Kyra Florencie Zařické údolí
Fiona Löwe von Blumengarten
Alma Lony z Vyšehořovic
Bella ze Zámečku Marianov
Katy Lesní lom
Dee Dee Assa Říčany
Nicola Lesní lom
Celesta Najmurská cesta
Bonne B. Bora z Milotiček
Big Rose Sedmidomky

MVP a NVP, Lipsko , 13. a 14. 9.2008
Rozhodčí: MVP – A.Hellener, D.
.
Feny
Tř.mladých
VD1,CAJC,BOB
Husarka C. Bora z Milotiček
Tř.šampiónů
V2, res.CAC
Cácorka H. Bora z Milotiček
Rozhodčí: NVP – G.Sobol, D
Tř.mladých
VD1,CAJC
Tř.šampiónů
V1, CAC

Husarka C. Bora z Milotiček
Cácorka H. Bora z Milotiček

Výstavy v IV. čtvrtletí 2009
Česká republika
Speciální výstava KCHL, Uhříněves 5.10.
Přihlášky na www.leonberger.cz
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NÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO, 18.-19.10.
Českomoravská kynologická jednota, NVP
Všetičkova 5
602 00, Brno
http://www.intercanis.cz
info@intercanis.cz
Mezinárodní výstava psů Praha 15.11. - 16.11.
I. uzávěrka: 15.9.2008 II. uzávěrka: 19.9. 2008
Český kynologický svaz
U Pergamenky 3 170 000 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
http://www.vystavapsu.cz
vystava@kynologie.cz
Hanácká národní výstava 2009,Olomouc 9.-11.ledna
I. uzávěrka: 21.11.2008 II. uzávěrka:5.12.2008
Národní výstava psů
Moravskoslezský kynologický svaz
tř.kpt.Jaroše 35
602 00 BRNO
Telefon/fax: +420 539 030 453, +420 539 002 860
Mobil: +420 602 718 411
E-mail: tajemnik@msks.cz , http://www.msks.cz, www.psivystava.cz
Duo CACIB Brno 2009, 7. a 8. února
I. uzávěrka: 14.12.2008 II. uzávěrka:5.1.2009
Českomoravská kynologická unie,
ČMKU, výstava, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7
Tel: 234 602 206, 234 602 207, fax: 234 602 278
E-mail: : vystava@cmku.cz , http://www.cmku.cz,
Slovensko
MVP Nitracanis, Nitra 1. -2.11.2008
I.uzávěrka: 5.9.. II. uzávěrka:.19.9.2008
Nitracanis
P.O.BOX 56F, SK - 949 01 NITRA
TEL: + 421 - 37 - 7734967 od 16.00 hod. + sobota, neděle
E-mail: nitracanis@nitracanis.sk
MVP, CACIB Trenčín 2009, 24.–25. ledna.
I.uzávěrka: 7.11.2008. II. uzávěrka:.5.12.2008
Slovenská kynologická jednota
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I.

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/ 52492 298, e-mail: skj@skj.s
Polsko
Mezinárodní výstava, Poznaň 8.-9. 11.

Uzávěrka přihlášek: 20.9. 2008
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Poznaniu
ul. Św. Marcin 27 Skr. poczt. nr 219
60-967 Poznań
Národní výstava, Nowa Ruda, 6-7.12.
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2008
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. A. Pługa 7 (skrytka poczt.51) (Poland)
http://www.psywalbrzych.republika.pl
Rakousko
2 x CACIB, IHA Wels 6. a 7. 12.
I. uzávěrka : 10.10. II. uzávěrka: 7.11. 2008
ÖKV
Siegfried Marcus-Strasse 7,
A-2362 Biedermannsdorf, Rakousko
Tel.: +43(0)2236/710 667,
Fax: +43(0)2236/710 667-31
E – mail: ausstellungen@oekv.at
IHA - Innsbruck-Alpencup 10. a 11. ledna 2009
I. uzávěrka: 10.11 II.uzávěrka: 8.12.2008
Alpencup 2008
pf. 909, 1171 Wien
Tel. +43(0)1/480 39 01;
Fax: +43(0)1/480 39 84
office@alpencup.at
Německo
MVP-IRA, Hannover 1. 11.-2. 11.
I.uzávěrka: 3.9. II . uzávěrka 24.9. 2008
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54
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44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00-0
Tel.: 02 31/59 24 40
www.vdh-lv-mv.de
MVP a NVP, IRAS Stuttgart 8. a 9. 11.
I.uzávěrka: 26.9. II. uzávěrka: 10.10. 2008
Sylvia Bort
Gutachstraße 19
71069 Sindelfingen
Tel. 0 70 31 / 26 72 33
Fax 0 70 31 / 26 64 86
E-Mail: landesverband@web.de
MVP a NVP, CACIB Kassl 6. a 7. 12
I.uzávěrka: 10.10. II. uzávěrka: 31.10. 2008
Ingrid Hain
Biedenkopfer Str. 19
35713 Eschenburg
Deutschland

Kynologický slovník - G
G
Zkratka plemene Anglický chrt (Greyhound) (Greyhound)
GA
Zkratka plemene Griffon d'Arrét á Poil Dur (Griffon d'Arrét á Poil
Dur)
Gambler
Hra pro závod agility - tato hra je zpravidla zařazována na úvod závodů, pro seznámení psů s překážkami. V předem stanoveném čase, který určí rozhodčí (nejčastěji 30-45 sekund), je nutné nasbírat maximum
bodů. Každá překážka na parkuru je ohodnocena počtem (1 až 5) bodů, které pes za její absolvování může dostat. Start je ze stolu, psovod
si sám volí trasu parkuru, účelem je získat co nejvíce bodů. Při chybě
nebo odmítnutí na dotyčné překážce nezíská žádné body, ale ve hře
pokračuje dále. Každá překážka smí být správně překonána maximálně dvakrát. Mezi dvěma překážkami s kontaktními zónami musí pes
absolvovat jednobodový skok. Deset sekund před časovým limitem
časoměřič zapíská. Psovod se vrací se psem nejkratší cestou na stůl.
Pokud je zařazen do hry Joker (jedna až tři očíslované překážky) před
cílem (stolem), pes za jeho absolvování v těchto 10-ti sekundách obdrží zvláštní bodovou prémii, pokud se v limitu dotkne alespoň jednou
tlapkou horní plochy stolu. Vítězem se stane ten, kdo nasbírá nejvíc
bodů v nejlepším čase.
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Gameta
Zralá pohlavní buňka s polovičním počtem chromozómů
Gammel Dansk Honsehund
Dánský ohař krátkosrstý
Gascon Saintgeois
Gaskoňsko-saintgeoiský honič
Gascon Saintgeois Petite taille
Malý gaskoňsko-saintgeoisský honič
GBG
Zkratka plemene Velký hrubosrstý vendéeský basset (Grand Basset
Griffon Vendéen)
Gee
[dží] povel mushera pro odbočení vpravo
Gen
Jednotka dědičné (genetické) informace.
Generace
Soubor jedinců vzniklých pohlavním rozmnožováním. U čistokrevných psů se sledují zpětně 4.generace předků.
Genetika
Genetika je věda o dědičnosti
Genotyp
Je genetická stavba jednotlivce. Na rozdíl od fenotypu není na pohled
viditelný
GIT
Zkratka plemene Irish Glen of Imaal terier (Irish Glen of Imaal
Terrier)
Gos d'Atura Catala
Katalánský ovčák
GP
Zkratka plemene Grónský pes (Grönlandshund)
GPL
Zkratka plemene Griffon á poil laineux (Griffon á poil laineux)
GR
Zkratka plemene Zlatý retriever (Golden Retriever)
Greyhound
Anglický chrt
Griffon Bleu de Gascogne
Malý hrubosrstý modrý gaskoňský honič
Griffon Fauve de Bretagne
Plavý bretaňský honič
Griffon Nivernais
Nivernaisský hrubosrstý honič
Grönlandshund
Grónský pes
GS
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Zkratka plemene Gordonsetr (Gordon Setter)
GSH
Zkratka plemene Gaskoňsko-saintgeoiský honič (Gascon Saintgeois)
GSM
Zkratka plemene Malý gaskoňsko-saintgeoisský honič (Gascon Saintgeois Petite taille)
GSV
Zkratka plemene Velký gaskoňsko-saintongeoisský honič (Gascon
Saintongeois Grande taille)
guider
Zdroje: Wikipedia
Volně přístupné zdroje na internetu

Průběžné výsledky klubové soutěže
Psi
1)
2)
3)
4)

Lex Lesní Lom
Dag Me Dojet
Dasty E.Bora z Milotiček
Andy Bady od Zelenáho Buku

Költö Jiří MVDr
Šilhavecký Roman
Konečná Jarmila
Bardon Zdeněk

Celesta Najmurská cesta
Husarka C.Bora z Milotiček
Alma Lony z Vyšehořovic
Anna Golden Bohemica

Zeman Josef Ing.
Lukeš Jaroslav
Smejkal David
Smejkal David

730
635
440
425

Feny
1)
2)
3)
4)

1215
765
505
290

Chovatelské stanice
1)
2)
3)
4)

Lesní Lom
Me Dojet
Z Polňáku
Voříšků

Kubová Jana
Wimmer Jiří
Kubík Jiří Ing.
Voříšek Jiří Ing.
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1390
685
275
240

Závěr
Vážení přátelé, výstavy pořádané naším klubem pro letošní rok jsou
již za námi. Výbor však již nyní pracuje na zajištění, v loňském roce tak úspěšné, dvojvýstavy. To, co jsme sami vymysleli, sami uspořádali a bylo tak úspěšné, jsme se rozhodli zopakovat. Pouze nám může být líto, že z důvodu již zaplněného termínu, nemůžeme tuto akci uspořádat opět v Zubří.
Budete v následujících Zpravodajích i na našich klubových stránkách
informováni o programu i o propozicích. Budeme to opět považovat za jakýsi
„Klubový svátek“ a doufáme, že vás přijede nejméně tolik, jako minule. Proto
bude možná dobré, když již nyní si ve svém kalendáři červeně zatrhnete datum
1-3. 5. 2009.
Přichystali jsme pro vás i změnu u rozhodčího. Dosud jsme zvali
(vyjma tuzemských rozhodčích) tzv. „speciální rozhodčí“ a to jsou převážně
rozhodčí ze SRN. My jsme se nyní rozhodli pozvat jednoho z nejznámějších
polských rozhodčích a to p. P. Króla. Pro své kvality, jak v posuzování, tak pro
jazykovou vybavenost je zván na mezinárodní výstavy po celé Evropě. To, že
se tomuto rozhodčímu leoni líbí, dokázal například v belgickém Sint-Truiden,
kde našemu Alexovi ze 37 vítězů skupiny II určil čtvrté místo. Na druhé straně
jeho znalosti leonbergerů byly jistě důvodem k tomu, že p. P. Król byl
v minulosti pozván k posuzování na německou klubovou výstavu v Leonbergu.
Pan Król je, mimo jiné, velmi sympatický pán a bude jistě ozdobou
naší výstavy. A my vás všechny tímto zveme na setkání i výstavy v květnu
příštího roku.
Za výbor: J.Zeman

Klubový zpravodaj je informační tiskovina Moravskoslezského klubu
chovatelů a přátel leonbergerů, rozšiřovaná zdarma všem jeho členům, pokud
v běžném roce zaplatili členské příspěvky. Jinak je mimo MSKCHPL neprodejný. Vychází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka.
Příspěvky zasílejte :
Jana Zemanová
adresa : Jedlová 357, 330 08 Zruč-Senec
E-mail : zemja@centrum.cz
Telefon: 724213288
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