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Moravskoslezský klub
chovatelů a přátel

leonbergerů

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů
Prokopa Velikého 41
628 00 Brno
tel.: 544 217 549
web: http://www.leonbergerclub.info
Výbor MSKCHPL:
Předseda:
Místopředseda:
Hospodář:
Poradkyně chovu:
Jednatelka:

Adresa ČMKU:
Úřední hodiny:

Plemenná kniha:

Sekretariát, vedoucí
šampionáty
chovatelské stanice
rozhodčí, kluby

Ing. Zdeněk Svoboda, 285 22 Zruč nad Sázavou
Lomená 930, tel 327 532 278
Ing. Josef Zeman, 330 08 Zruč Senec,
Jedlová 357, tel: 602 260 375
Petr Novák, 360 01 Karlovy Vary,
Sedmidomky 76, tel: 602 425 871
Jana Kubová, 628 00 Brno,
Prokopa Velikého 41, tel: 544 217 549
Helena Pantůčková, 625 00 Brno,
Gruzínská 1, tel: 547 240 815
Jankovcova 53, blok C, 170 00 Praha 7
www.cmku.cz
úterý: 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
středa: 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
M. Truksová
truksova@cmku.cz
L.Pečená
pecena@cmku.cz
L. Hromádko
hromadko@cmku.cz
I. Jarošová
cmku@cmku.cz
L. Fairajslová
fairajslova@cmku.cz
I. Leová
leova@cmku.cz
Ing. K.Fialová
fialova@cmku.cz

234 602 273
234 602 273
234 602 273
234 602 275
234 602 277
234 602 276
234 602 274

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
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Vážení přátelé, členové MSKCHPL !
vítáme vás u třetího čísla klubového Zpravodaje MSKCHPL. Tak jako
v číslech předchozích se i v tomto snažíme informovat o událostech uplynulého
čtvrtletí. Nejdůležitějšími událostmi byly klubová výstava a členská schůze,
ale tyto dvě akce si zaslouží samostatné články.
Neustále se setkáváme na našich klubových akcích s problémovým
chováním některých leonků. Myslíme si, že nejde ani tak o dědičné vlastnosti,
ale o výchovu. Majitelé si často neuvědomují, že rodina je pro leonbergera jeho
smečkou. Ve smečce má každý pes své místo. Je třeba, aby si majitel
vybudoval dominantní postavení ve smečce, nikoli pes, který vám pak
„přeroste“ přes hlavu a bude způsobovat problémy. Leonberger žijící
v uspořádané rodinné smečce bude velmi spokojený, protože mu vytvoříte
přirozené podmínky.
Vývoj štěněte se nedá předvídat, protože dominance se tvoří až
v pohlavní dospělosti. Každý náš pejsek, či fena zkouší na své páníčky, co si
může dovolit. Od útlého mládí se snažíme štěněti odebrat oblíbenou hračku,
sáhnout mu do misky s jídlem a pozorujeme jak se štěně zachová. Pokud z jeho
strany dochází k agresi, musíme ho okamžitě pokárat, okřiknout a sevřít jeho
tlamičku.
Nejdůležitějším obdobím pro štěně a jeho chování je do 12 týdnů
života. Nezbytná je socializace vůči lidem i ostatním psům. Asi od čtyř týdnů
života jsou štěňátka aktivnější a hravější a učí se žít s ostatními. I když štěně
ještě nesmí chodit ven a setkávat se s ostatními psy, protože není naočkované,
může se setkávat s dalšími lidmi, kteří k vám přijdou. Po odběru od matky je
třeba, aby se váš pejsek setkával s ostatními psy a naučil se s nimi žít.
K dobrému vývoji každého štěněte patří také hra. Nejlepší variantou
je, když si s pejskem hraje jeho majitel, ale jsou chvíle, kdy zrovna majitel
nemá čas. Štěněti dáváme různé hračky, vhodné jsou různé „žvýkačky“
vyrobené ze surové kůže.
Větší nesnáze přináší agresivita spojená se strachem. Pokud váš
leonek získá špatnou zkušenost s lidmi, či psy, je nutná zvláštní trpělivost, aby
váš pejsek získal důvěru zpět. V takových případech je nutné vystupovat klidně
a sebejistě.
Pokud se u vašeho psa objevují závažné poruchy chování, je třeba
navštívit odborníka, který vám poradí.. Ovšem nejlepší je těmto poruchám
předcházet běžným výcvikem k poslušnosti, socializací, sociálním
uspořádáním v rodině. Pes, který je držen o samotě, v kotci a nemá úzký vztah
s rodinou psychicky strádá, což se samozřejmě projevuje i v jeho chování.
Správná kombinace důsledné přísnosti a láskyplné pozornosti zaručuje u
leonbergerů bezproblémový vztah mezi člověkem a psem.
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Z Vysokova
ANDY BADY
od Zeleného buku
Otec
NATÁLKA
Lesní lom
Matka
18.1.2009
Datum narození
11
Narozeno
Chov. stanice

Psů

3

Golden Bohemica
DARLING ASSON
Ensson Bohemia
Otec
ALMA Lony z Vyšehořovic
Matka
31.1.2009
Datum narození
5
Narozeno
Chov. stanice

Psů

2

Koňakov
AARRE ROY
od Malenovického hradu
Otec
CARRIE
LEON Koňakov
Matka
Datum narození fena nezabřezla
Chov. stanice

Narozeno
Psů

Od Bezdynky
LEX Lesní lom
BELINDA
z Vlčkovského údolí
Matka
11.2.2009
Datum narození
7
Narozeno
Chov. stanice
Otec

Psů

3

Z Polňáku
LEX Lesní lom
ARMIKA
ze Zámečku Marianov
Matka
12.3.2009
Datum narození
4
Narozeno
Chov. stanice
Otec

Psů

1

5

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

Gintarová Petra
18.11.2008
20.11.2008
A
9

6
Smejkal David
29.11.2008
30.11.2008
B
4

2
Daňko Josef
29.11.2008
E

Pimek Ludvík
13.12.2008

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

B
7

4
Kubík Jiří ing.
3.1.2009
5.1.2009
D
2

1

Z Alfovy zahrady
MAJANS ZEUS The star of
the North
Otec
ARANKA
od Katovického jezu
Matka
10.3.2009
Datum narození
13
Narozeno
Chov. stanice

Psů

7

Leon od Lamberka
ENGY od břehu Svitavy
BORA Familia Magna
Datum narození fena štěňata vstřebala

Chovatel
I.krytí

3.1.2009

II.krytí

4.1.2009

Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Narozeno
Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Galaxy Oss
JÖKULL Löwe v. Walhall
BONNIE B. Bora z Milotiček
Datum narození fena štěňata vstřebala
Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Narozeno
Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Od Skrytého lesa
MAJANS ZEUS The star of
the North
Otec
ALGIDA Plánský dvor
Matka
29.3.2009
Datum narození
10
Narozeno
Chov. stanice

Psů

Z Paskovského panství
LEX Lesní lom
APOLENKA Žluté srdce
16.4.2009
Datum narození
11
Narozeno

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen

3

6

Marečková
Kateřina

G
11

4
Jurášek Marek
6.1.2009
8.1.2009
A

Mrázová
Martina
24.1.2009
C

Čekalová
Radka
25.1.2009
26.1.2009
C
0

Batková
Markéta
10.2.2009
B
9
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Facies nigra
ANDY BADY
od Zeleného buku
Otec
BELLA ze Zámečku Marianov
Matka
Datum narození fena nezabřezla
Chov. stanice

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Narozeno
Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice

Chovatel

AARRE ROY
od Malenovického hradu
FIONA Löwe vom
Blumengarten
Matka
Datum narození Fena nezabřezla
Otec

Narozeno
Psů

Koňakov
AARRE ROY
od Malenovického hradu
Otec
CARRIE LEON Koňakov
Matka
Datum narození zdr. komplikace nutná kastrace
Chov. stanice

Narozeno
Psů

Z Řešetovkých pastvin
BORRIS od Brdské studánky
IMMY FLORENCIE Zařické
údolí
Matka
4.8.2009
Datum narození
6
Narozeno
Chov. stanice
Otec

Psů

2

From Leo´s Home
UKAS Löwe vom Osning
CELESTA Najmurská cesta
19.8.2009
Datum narození
11
Narozeno

B

Pavlosková
Denisa
25.4.2009

II.krytí

27.4.2009

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

Chovatel
I.krytí

A

Daňko Josef
2.5.2009
E

Nováková
Dominika
3.6.2009

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen
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20.4.2009
21.4.2009

I.krytí

Chov. stanice
Otec
Matka

4

Dujíčková
Erika MUDr.

A
6

4
Zeman Josef
ing.
16.6.2009
A
6

2

.

Zprávy výboru
Dne 12. září se opět v Zubří konala naše klubová výstava. Zda se
výboru podařilo uspořádat akci dobrou a kvalitní, musí zhodnotit sami
členové.Po celodenní soutěži se konala řádná členská schůze, která schválila
následující usnesení

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

Členská schůze schvaluje:
Zprávu o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na následující
období
Zprávu o hospodaření za r. 2008 a plán hospodaření na rok 2009
Navrženou změnu klubového ceníku
Navrhované změny v kárném řádu
Navrženou změnu klubového Zápisního řádu
Upozornění na včasnost placení členských příspěvků
Členská schůze ukládá:
Výboru zapracovat odsouhlasené změny do klubových normativů a
seznámit s nimi členskou základnu ve Zpravodaji a na klubových
stránkách
Výboru, aby na písemné požádání člena MSKCHPL, který nemá
možnost stažení z Internetu textů klubových normativů, zaslal členu tyto
normativy v tištěné podobě.
Výboru vymáhat od členů, kteří včas nezaplatí členský příspěvek,
zvýšenou částku o zápisné. Zaslat upozornění o nutnosti zaplacení
ročního příspěvku formou emailové korespondence

Nyní k některým z výše uvedených bodů podrobněji. Schválené
změny v dokumentech jsou podtrženy:
Ze zprávy o hospodaření je důležité konstatování, že náš klub
v loňském roce hospodařil opět s přebytkem a to s 11517, Kč. Na letošní rok
je plánován přebytek a to 6850 , Kč

Změna klubového ceníku:
5) Výše poplatků je pro člena i nečlena MSKCHPL jednotná. Členu
MSKCHPL, který má řádně a včas zaplacené příspěvky na kalendářní rok,
bude poskytován bonus ve výši 80% ze stanovené výše poplatku. Toto se
netýká zápisného a ročního příspěvku.
Nečlen, kterému byl vydán KL a žádá o kontrolu vrhu, pošle předem na adresu
klubu poplatek za kontrolu vrhu a náhradu cestovních nákladů dle sazebníku
ČMKU. Pokud tak neučiní, kontrola vrhu provedena nebude a štěňata budou
bez průkazu původu.
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Nový ceník poplatků MSKCHPL
Položka

Kč pro člena
Kč pro nečlena kód položky
s eventuelním bonusem

Zápisné

100, /osoba

xxx

002

Roční člen. příspěvek

300, /osoba

xxx

001

Bonitace

200, /pes

1000, /pes

003

Kontrola vrhu

100, /štěně

500, /štěně

005

Vystavení KL dle zásad 100. /kus

500, /kus

007

Vystavení KL ihned

400, /kus

2000. /kus

008

Výstavní poplatek

dle příslušných propozic
006
k výstavě

Změna v kárném řádu vložením nových bodů:
8) Při nedodržení lhůty 7 dní od nakrytí k zaslání krycího listu chovatelem do
MSKCHPL je stanovena výše pokuty na 1.000, Kč
9) V případě nezabřeznutí feny je chovatel povinen vrátit krycí list zpět
MSKCHPL, resp. poradci chovu nejdéle do 70 ti dní od nakrytí. Za nedodržení
této lhůty je stanovena pokuta ve výši 1.000, Kč
10) Dojde li k naplnění skutkové podstaty porušení některého z výše
uvedených bodů chovatelem, kterému klub poskytuje chovatelský servis na
smlouvu, jsou finanční sankce pro takového chovatele ve dvojnásobné výši než
je stanovena pro člena klubu a pozastavení chovnosti u člena klubu je
nahrazeno okamžitým vypovězením servisní smlouvy klubem bez jakékoli

náhrady.

Změny v zápisním řádu:
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6. MSKCHPL poskytne na požádání
chovatelský servis nečlenovi klubu.
Podmínkou je uzavření smlouvy
s určením podmínek a zaplacení
příslušných poplatků dle klubového
ceníku.
III. Chovatelská stanice
Evidenci chovatelských stanic vede
Rejstřík chovatelských stanic ČMKU a
žádost o zřízení chovatelské stanice zasílá chovatel přímo na ČMKU.
14. Kontrolu vrhu navrhuje chovatel v době, kdy štěňata dosáhnou základní
váhy pro převzetí. Chovatel požádá cca týden před předpokládaným termínem
o kontrolu vrhu. Žádost je možno provést písemně , formou SMS či emailem.
Je nutné obdržení odpovědi o přijetí žádosti. Při kontrole vrhu již musí být
štěňata s čitelně vytetovanými čísly, případně po aplikaci identifikačního čipu.
Vzhledem k vysokým nákladům na tisk klubových normativů se
schválenými změnami pro všechny členy, (počet výtisků Zpravodaje se začíná
blížit číslu 140 ks) bylo rozhodnuto, že o schválené změny budou upraveny
klubové normativy na našich klubových stránkách, kde si je mohou všichni
přečíst či stáhnout k sobě do počítače či vytisknout. Pokud některý z členů
nemá tuto možnost, na písemné požádání mu klubové normativy budou
výborem zaslány s následujícím Zpravodajem.
Dále výbor schválil i některé změny v pravidlech klubové soutěže pro
příští roky:
1) Body do soutěže se započítávají pouze psům, jejichž majitelé mají trvalé
bydliště na území
České republiky
2) Body do soutěže budou započítávány pouze jedincům, kteří jsou ve
výhradním vlastnictví člena MSKCHPL /nebo členů MSKCHPL při
spoluvlastnictví
Celsinka
Loni v létě se mi
podařilo přesvědčit rodinu,
abychom si pořídili
Leonbergera s PP. Měli
jsme již předtím psa bez
průkazu, ale byl malý a
hrozně trpěl na klouby.
Samozřejmě jsme ho
milovali, ale byl už starý,
10

tak jsme chtěli následovníka, tentokrát fenečku.
Sehnala jsem inzerát a paní mi poslala mailem fotky. Po jejich shlédnutí bylo
rozhodnuto a my se vydali tři sta kilometrů pro štěně.
Bylo poslední, tak jsme chvíli váhali, proč asi zbylo, ale když se před nás
vykulilo v celé své chundelaté kráse, nebylo nad čím rozmýšlet. Při předávání
smlouvy mě zarazilo množství požadavků pro uchovnění, včetně výstavy, bez
které to nejde. Ale to někoho ukecám, aby tam šel místo mě, říkala jsem si : ) a
jelo se domů.
Náš starý lenoch, po důkladném očichání, vzal Celsinku na milost a začal s
výchovou a učením. Po nějaké době to vypadalo, že chytil druhý dech, co mu
taky zbývalo, když se chtěl navečeřet, musel být u své misky první, jinak měl
smůlu. Celsinku chránil před čumily za plotem a taky občas přede mnou, to
když mi ožrala mečíky, zlikvidovala květináče a japonskou vrbičku... Ale
kamarádka mi řekla "chceš psa, nebo botanickou zahradu ? " Pes vyhrál a kytky
se stěhovaly jinam.
Pak jsme začali chodit na cvičák a trenérka mě pomalu připravovala mezi
jiným na to, že vystavovat budu sama. S dcerou to Celsince ohromně slušelo,
ale přece jen její panička jsem zatím já. Po zkoušce na Národní výstavě v
Ostravě jsme plni očekávání jeli na jaře do Jedovnice a na podzim do Zubří. A
doma máme Junior šampionku. Jsme na ni náležitě pyšní a mně už není špatně
při pomyšlení na to, jak se natřásám ve výstavním kruhu. Pochopila jsem, že já
nikoho nezajímám, protože se všichni dívají pouze na psa.A že všechny
klubovky jsou jen pro stejně postižené blázny, jako jsme teď už i
my, zamilované do nádherného plemene jménem leonberger
J. Felixová

Lymská borrelióza
( účinnou ochranou psů a koček proti tomuto závažnému onemocnění je
vakcinace )
Lymská borrelióza je závažné multisystémové infekční onemocnění,
které se v posledních letech stalo nejčastěji klíšťaty přenášenou zoonózou.
Nákaza byla poprvé rozpoznána v USA poblíž města Lyme v roce 1975. Od
roku 1985 je její výskyt registrován i v ČR.
Lymská borrelióza kromě člověka postihuje také psy, kočky a některá
hospodářská a divoce žijící zvířata. Onémocnění způsobují borrelie, které
přenáší převážně klíšťata a krev sající hmyz ( blechy, komáři ). Projevuje se
postižením pohybového aparátu, kůže, srdce, nervového systému a apatií.
Onemocnění se u lidí i zvířat léčí dlouhodobou aplikací antibiotických
přípravků. Léčba však nemusí být vždy úspěšná!
Lymskou borreliózu způsobuje spirocheta Borrelia burgdorferi,
pohyblivá bakterie spirálovitého tvaru. Původcem onemocněn v Evropě však
není jen Borrelia burgdorferi, ale i další druhy Borrelia garinii a Borelia
afzelii, které jsou na evropském kontinentě dominantní. Kmeny vyskytující se v
11

evropském regionu se v některých genech odlišují od amerického druhu
borrelií.
Borrelie cirkulují mezi divoce žijícími zvířaty ( hlodavci, lesní zvěří )
v určité geografické oblasti. Na člověka i na zvíře je přenáší především klíšťata,
a to během sání krve. V přenosu původce se však mohou uplatnit i některé
druhy krev sajícího hmyzu ( blechy, komáři ).
Borrelie jsou v klíštěti lokalizované hlavně v buňkách a v
mezibuněčných prostorech střeva. Pro přenos infekce je nutné, aby klíště bylo
na kůži člověka nebo zvířete přisáté minimálně 24 až 48 hodin. Během této
doby dochází k pomnožení borrelií a jejich přestupu do slinných žláz klíštěte.
Odtud se slinami, které klíště uvolňuje během sání krve, transportují do
organismu hostitele, kde se šíří lokálně v kůži nebo přechází do krve, případně
lymfy a postupují do tkání a orgánů, kde mohou delší dobu přežívat bez
vyvolání zánětlivého procesu. Vyvolávají však tvorbu protilátek. Klinické
příznaky onemocnění se mohou objevit za několik dní nebo týdnů po přisátí
klíštěte nebo onemocněnímůže probíhat skrytě bez klinických
příznaků.Obrázek Klinické příznaky lymské borreliózy u psů a koček lymská
borrelióza u psů se projevuje nejčastěji zánětem kloubů akutního charakteru. U
postižených zvířat se objeví náhle kulhání, bolestivost a otok jednoho nebo více
kloubů. K dalším příznakům patří zvýšená teplota až horečka, apatie a
nechutenství. Vzácnější je postižení srdce a ledvin a narušení nervového
systému projevující se agresivitou, křečemi a změnami v chování. Často chybí
kožní změny v podobě červené skvrny v místě přisátí klíštěte. Proto se
borrelióza u psů zjistí většinou až po objevení klinických příznaků, tj. za 2 až 5
měsíců po vstupu infekce. U některých zvířat však onemocnění může probíhat
bez klinických příznaků.
K hlavním příznakům onemocnění u koček patří bolestivost a ztuhlost
končetin a kloubů, kulhání, horečka, nechutenství, únava, možnost náhlého
kolapsu a v těžkých případech i silné anémie. Stejně jako u psů velmi často
nejsou zaznamenány červené kožní změny. Onemocnění může i u koček
probíhat bez klinických příznaků.
Diagnostika lymské borreliózy
Vzhledem k málo typickým a značně různorodým projevům lymské
boreliózy je nutno provést důkladné klinické vyšetření zvířete veterinárním
lékařem.
Po potvrzení tohoto závažného onemocněním je však nezbytné i
laboratorní vyšetření. Kromě stanovení protilátek proti borreliím z krve, které
je velmi náročné na správnou interpretaci, je možné lymskou borreliózu
diagnostikovat pomocí polymerázové řetězové reakce ( PCR ). Jedná se o
moderní a velmi citlivou diagnostickou metodu, která je stále více nasazovaná
v klinické veterinární praxi. Výsledky PCR průkazu nejsou, na rozdíl od
výsledků sérologického vyšetření, zkresleny předchozí vakcinací proti lymské
borrelióze.
Léčba lymské borreliózy
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Lymská borrelióza psů a koček se léčí dlouhodobou aplikací
antibiotik, což bývá u středních a velkých plemen zvířat dosti finančně
nákladné.
Proděláním lymské borreliózy nevzniká u psa a kočky proti tomuto závažnému
onemocnění imunita. Zvířata se mohou znovu nakazit a onemocnět.
Prevence, profylaxe
Účinnou ochranou je VAKCINACE ! Kromě preventivních opatření
proti klíšťatům a obtížnému hmyzu ( aplikace antiparazitárních přípravků ) je
vakciace jedinou možností ochrany psa a kočky proti lymské borrelióze MVDr.
František Zahrádka
Martina Mrázová CHS Galaxy Oss

Víte, že
Východočeské muzeum v Pardubicích připravuje na podzim letošního
roku ojedinělou výstavu nazvanou Psí život?
Výstava bude otevřená od 8. října 2009 do 10. ledna 2010 a najdete ji v
přednáškovém a výstavním sále
zámku

Převzato z
internetu

Výstava psů
Výstava psů je kořením a často

vrcholem kynologického života,
dobré výstavní ohodnocení je
cílem většiny majitelů chovných
psů.
To, jak budou pes/fena na výstavě
oceněni, závisí na jeho vrozených
kvalitách, které již majitel
nemůže ovlivnit.
Ale i ten sebekrásnější jedinec,
pokud je špatně pro výstavu
připraven a chybně předveden, nemá šanci na vrcholné ocenění.
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Výstava psů je přehlídka momentální krásy a rozhodčí na ní oceňuje to, jak
pes/fena vypadá v kruhu, jak se umí předvést, jak dokáže zaujmout a „prodat
se“. Jen velmi malé procento štěňat jsou rození manekýni, které není třeba nic
učit a oni se přesto na výstavě chovají jako profesionálové. Převážnou většinu
psů/fen musíme pro výstavní
kariéru cvičit a připravovat.
Prohlídku zubů většinou psi
moc nemilují a proto je nutno je
na ni zvykat už od mládí.
Zvláště dominantní jedinci se
při kontrole brání, nebo dokonce
vrčí a mohou být agresivní. V

takových případech je rozhodčí
povinen je z dalšího posouzení
vyloučit!
Výstavní postoj je dobré učit již
od mládí; temperamentnější
jedinci třeba přes pamlsky.
Flegmatici bývají snáze
zvládnutelní, ale o to složitější bývá předvedení v pohybu.
Pohyb by měl být lehký a pružný. Měla by být vidět souhra majitele a psa.
Není žádoucí hra na přetahovanou (když není pes zvyklý na předváděcí
vodítko), případně bázlivé reakce na výstavní ruch kolem. Pohyb bývá
předváděn buď v kruhu (proti směru hodinových ručiček), nebo podle dalších
pokynů posuzovatele. Většinou se jedná o figury po diagonále, do tvaru
písmene L, T, 8, nebo trojúhelník
Doporučuji pilně sledovat soutěže Junior handling . . . .děti umí se psy
většinou bravurně předvádět všechny vyžadované prvky.
Každý den si najdeme chvilku na to, abychom ho učili – spíše hrou a
nenásilně!
Každý jedinec musí (měl by ve vlastním zájmu) ve výstavním kruhu:
nechat si překontrolovat chrup
nechat si prohmatat celé tělo, překontrolovat stav osrstění
předvést pohyb dle pokynů rozhodčího – krok, klus
stát v klidu, pokud možno ve výstavním postoji
14

být klidný a hlavně nechovat se agresivně k lidem, nebo k ostatním

psům

Převzato z ČMKU

Letem výstavním světem
Úvodem upřesňuji, že se sice pokusím napsat pár rad, jak ve zdraví
přežít výstavy, ale bude to pár rad pro začátečníky od mírně pokročilé. Takže
žádný patent na vítězství, ten ostatně nemá nikdo!
Mám stále v živé paměti své výstavní začátky a ty byly o to snazší, že
naše chovatelka nám byla vždy ochotná poradit. Ale velice dobře vím, že ne
každý má to štěstí, proto se chci podělit o své zkušenosti. Když usnadní život
alespoň jednomu začínajícímu vystavovateli, budu spokojená.
Úprava psího zevnějšku
Nějaký tip tu může najít každý vystavovatel, ale některé rady budou
přímo pro majitele leonbergerů. A hned ta první je právě taková. Ať vás ani
nenapadne, svého leona pár dní před výstavou zušlechtit důkladnou
šamponovou koupelí! Chápu, že všude kolem sebe slyšíte a čtete, jak se psi
před výstavou koupou, ale neplatí vše univerzálně pro každé plemeno. A naši
leoni jsou právě jedna z výjimek. Určitě znáte, jak vypadají po umytí vaše
vlasy a stejně bude vypadat i srst dlouhosrstého plemene bude rozkošně
"rozlítaná". Pes sice vypadá roztomile načepýřeně a je krásně heboučký, ale
toto nadšení určitě s vámi nebude sdílet rozhodčí. Prostě leon má mít srst
přirozeně splývavou, mastnou a určitě ne jemnou. Takže šamponová koupel
klidně, ale ne před výstavou,. Neznamená to ovšem, že čtrnáct dní před
výstavou nesmíte pustit psa ani do rybníka či řeky, sama mám vyzkoušené, že
taková koupel klidně den před výstavou není žádný problém. Tahle voda totiž
srst neodmastí, takže přírodní cachtání svému miláčkovi zbytečně neodepírejte.
První úprava zevnějšku, kterou s leonem absolvovat musíte, je
rozčesání. A mám na mysli opravdu rozčesání ne učesání. Je skutečně třeba,
psa rozčesat až na kůži a to po celém těle. Nestačí vzít kartáč a srst uhladit a
pěkně urovnat. Tahle kratochvíle zabere hodinu nebo taky dva dny, záleží,
jakou srst má právě váš leon. U nás stačí jedna až dvě hodiny. Kartáčem vyčešu
uvolněné chlupy a hřebenem rozčešu srst až na kůži. Důkladní musíte být
hlavně na hrudníku, za ušima, na nohách obzvláště kalhotky na zadních nohách
a samozřejmě ocas. Věřte mi, že ostuda v podobě zplstnatělých žmolků v srsti
není právě ideální vstup do výstavního života...
Když už upravujeme ten zevnějšek, je také dobře, zkontrolovat drápy.
Většinou jsou obroušené do správné délky přirozeně, ale přinejmenším dva
drápky na předních nohách, které jsou výš, bývají přerostlé. Na drápy jsou
speciální kleštičky, ale stačí vzít pilník z manželovy dílny, případně štípačky a
drápek poupravit. Jestli se tohoto zásahu bojíte, obstará vám ho každý
veterinář. Ale není to žádná věda, podívejte se zespodu (zevnitř) drápu a
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uvidíte, že špička je jako by prázdná a určitá část blíž k noze už plná. A to je
právě ta část, která pro vás musí být tabu, zasahovat smíte pouze do té prázdné
části, takže zkraťte radši méně, než více, protože pak hrozí poranění. A protože
máte už pod drobnohledem psí tlapky, tak přiberte na pomoc nůžky a zkraťte
"přečuhující" srst mezi polštářky a případně i srst na tlapce, která působí
rozčepýřeně a neupraveně. Pozor, nedělejte žádný módní střih ani velký zásah,
opravdu jen přistřihněte neposlušné chlupy. Jestli si nejste jisti, nechte radši vše
bez zásahu. Perfektní pedikúra a upravené nožky nejsou podmínkou úspěchu
(na rozdíl od rozčesané srsti)!
Co vzít s sebou pro psa
Psa už máte připraveného, teď musíte doplnit základní povinnou a
nepovinnou výbavu vystavovatele. Povinná výbava je napsaná v každých
propozicích výstavy. Jsou to: očkovací průkaz, originál průkazu původu a
vstupní list na výstavu. A teď ta nepovinná, ale většinou naprosto
nepostradatelná výbava. Vezmeme to systematicky a pěkně po pořádku. Takže
nejdříve co vzít pro psa. Nepostradatelná je miska na vodu, vy se klidně uvařte,
ale váš pes si zaslouží mít vodu k dispozici! Špatná není ani zásobní nádoba na
vodu jako kanystr nebo lahev. Ne na každé výstavě je voda právě po ruce,
dokonce většinou se musíte celkem proběhnout, abyste si vodu natočili. A
všichni víme, že takový leon je slušný piják, takže zásobník přijde vhod. Dál se
hodí deka nebo jiná podložka pod psa, na kterou si pes může lehnout, protože v
halách bývá podlaha studená a leckdy dost špinavá. Venku zase může být
mokrá tráva a ta vám taky psa příliš nezkrášlí. Jedete li na výstavu, která se
koná venku a sluníčko se zrovna po obloze prohání s plnou silou, je více než
dobré přibrat i něco k zastínění psa. Stačí zahradní slunečník (jen na položení
bez podstavce) nebo plážová či rybářská stříška nebo něco jiného, dle vaší
fantazie. Špatný není ani ručník nebo hadr na otření uslintané tlamičky,
popřípadě ospalých očiček. Celkem nutný je hřeben pro poslední úpravu psa,
který je po cestě případně po hraní s kamarády často poněkud přetvořený k
obrazu svému. Na řadu přichází i zmíněné vodítko. Leona můžete klidně
vystavit tak, jak jste přijeli řetízkový obojek a decentní vodítko cca 1 1,5 m
splní účel. Ale můžete mít i klasické výstavní vodítko, vše samozřejmě v barvě,
která nebude rušit barvu psa. Rozhodně si neberte obojek, který psovi uplácne
na krku srst (široký zapínací nylonový nebo kožený obojek), také vám práci
neusnadní flexi vodítko či stopovačka ani nezkoušejte nic nového, co vy i pes
vidíte poprvé a tedy neznáte. Hodí se prostě zdravý rozum! Pro psa nám
zbývají ještě pamlsky, ale u nich bych se chvíli zastavila, tak se k nim vrátím
později.
Nezapomeňte sáčky na psí poklady, protože mít smrt v očích, když si
váš lehce vystresovaný pes uleví na nevhodném místě, a vy nemáte po ruce
pytlík, není nic příjemného. A na výstavách je vlastně každé místo "nevhodné",
protože jsme v areálu se spoustou lidí, takže uklízíme VŽDY A VŠUDE! Kdo
na výstavě nebyl, asi nechápe, proč najednou píši velkými písmeny, ale věřte,
že všude se najde dost líných a nevychovaných pejskařů, kteří z těchto akcí
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dělají ostudu nám slušným majitelům psů. Takže sáčky vždy a hodně!
Nespoléhejte na to, že váš pes doma chodí jedenkrát za den, nebo že se
vyvenčil před odjezdem na výstavu. Zákon schválnosti je neúprosný! Sáčky
mějte po všech kapsách, nebudou vám nic platné v batohu, který si necháte u
židle, když půjdete psa venčit.
Co si vzít pro sebe
Co pro vás? Velice milý společník je židle. Věřte, že toulat se pár
hodin po výstavišti, protože se nemáte kde složit, je víc než únavné. Takže
jakákoli skládací židle je prima. Další celkem nutnou věcí je klip, visačka na
vizitky, nebo obyčejný spínací špendlík. Ano, dostanete číslo, které je
samolepicí, ale má obrovský smysl pro humor, takže velice rádo padá v tu
nejnemožnější chvíli. Obvykle když vy, celí říční běžíte se psem v kruhu, číslo
se vydá na letecký výlet. Věřte mi,
že ten adrenalin při lovecké
výpravě na číslo není nic
příjemného. Takže se pojistěte a
vezměte si něco, čím můžete číslo
přichytit pevně! Občerstvení pro
vás je trochu nadstandard, kromě
toho není problém, koupit něco na
místě, i když s "vysokohorskou"

přirážkou... Zmíním ještě
oblečení, které by mělo být
pohodlné, přiměřeně elegantní,
často teplé a kromě toho snadno
odkladatelné. Na výstavy
vyjíždíte brzy ráno, kdy je
slušná zima, ale v kruhu se
zapotíte jako u maturity takže je
dobré mít možnost, odložit si.
Tepláky a utahané tričko také nepatří na společenskou akci, kterou výstava je,
ale kostýmek a pro pány oblek dle mého na "obyčejných" národních,
mezinárodních či klubových akcích též není nutný, ale na druhou stranu nic tím
zkazit nemůžete! Co si ale promyslete dobře, jsou boty. Myslete na to, že v
nich budete běhat a často po kluzkém povrchu nebo koberci, který rád ujede.
Kromě toho na konci vodítka máte rozverné více než půl metráku vážící
zvířátko. Takže nikdy boty na podpatku, pohodlné vyčvachtané pantofle,
které nosíte při okopávání na zahrádku, ale ani kanady, či "gladiátory". Hodí se
sportovní pohodlná obuv, trekové sandále, i ty pantofle, ale dobře padnoucí a
držící na noze, přinejmenším do kruhu...
No a teď se vrátíme k pamlskům. Začátečníci často váhají, zda je v
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kruhu používat smí či ne. Ano, zakázané nejsou, ale... Používáme pamlsky
"jednohubky", které se dobře nosí v kapse. Na piškot, který psovi nenápadně
dáte po posouzení rozhodčím, vám nikdo nic neřekne. Budete li psovi mávat
před nosem v postoji buřtem nebo před kontrolou zubů mu necháte zbaštit
pytlík piškotů, je dost pravděpodobné, že vás rozhodčí přinejmenším
napomene. Opět zdravý rozum je
nejlepší rádce, některé věci sice váš
pes miluje, ale jako motivace do
kruhu se prostě nehodí! A ještě
maličkost. Pamlsky musí být dobře
nositelné pro vás, chutné pro psa a
přiměřeně velké. Na tu chutnost taky
trochu pozor, pes pro pamlsek musí
chtít něco dělat, ale vezmete li si
něco extrémně dobrého, je dost
pravděpodobné, že pes bude celý
divý, aby to dostal. Takže se bude
neustále kroutit směrem k vám, bude
sedat, lehat bez povelu a vůbec se nebude soustředit. Takže zlatá střední cesta!
„Papírování“
Aby vás pustili na výstaviště, potřebujete pro psa jako vstupenku
očkovací průkaz a pro jednu osobu stejně poslouží vstupní list, nebo li papír,
který vám přišel poštou. K němu jen maličkost, nepropadejte panice, že 14 i
méně dní před výstavou vám stále nic nepřišlo, často je posílán na poslední
chvíli. Je možné, že vám dorazí jen pár dní před
termínem výstavy, chcete li mít jistotu, že jste
opravdu přihlášeni, stačí zavolat na sekretariát
výstavy. Telefon najdete určitě někde na www
dané akce. Je mi jasné, že někdo ze zkušených
vystavovatelů vám dá instrukce: „Až přijedete,
vezmi vstupák a jděte pro katalog a desky“.
Ale... Rada dobře míněná, ovšem pro
začátečníka naprosto nesrozumitelná. Proto
zkusím napsat k této papírové zábavě něco
podrobněji.
Po příjezdu na výstaviště si půjdete
vyzvednou desky, k tomu potřebujete již
zmíněný vstupní list. Se vstupním listem desky
dostanete buď ve vašem kruhu (číslo je v něm
napsané) nebo ve výstavní kanceláři. Vše bývá
po vstupu na výstaviště na nějaké tabuli rozepsané. Ale počítejte s tím, že je
tam celkem šrumec, vy jste poněkud nervozní, z auta unavení, pes nevyvenčený
a takových lidí a psů jsou tam stovky až tisíce! Takže časová rezerva je nutná!
Výstavní kancelář buď tedy najdete podle informační tabule, ale ta je často
18

pouze u hlavního vchodu a přijdete li jiným vchodem, máte smůlu. Nebo se
jednoduše zeptejte. V klidu se zastavte a vyhlédněte si někoho, kdo nejlépe drží
v ruce už desky (složka velikosti A4) nebo katalog (silnější knížka velikosti
A5). Takový člověk už výstavní kancelář našel a snadno vám tedy poradí.
Případně zkuste oslovit kohokoli jiného, u někoho se určitě trefíte a on bude
vědět, kam máte jít. K čemu slouží desky a co vlastně obsahují? Obvykle v nich
je vloženo pár reklam, ale hlavně samolepicí číslo vašeho psa a předvyplněný
posudkový list. Vyndejte si pouze číslo a vše ostatní nechte jak to je, tak to
odevzdáte v kruhu až vás tam zavolají k posouzení. Číslo samozřejmě
nevyndaváte, abyste ho zahodili nebo ztratili, ale proto, abyste ho dobře
upevnili na viditelném místě vašeho těla, jak bude zmíněno níže. Mezi
reklamami je někdy i poukaz na malý dárek, takže prostudujte a případně si
podle instrukcí jděte dárek vyzvednout.
Další věcí, na kterou máte na základě vstupního listu nárok, je katalog.
Ten na některých výstavách dostanete s deskami, často ale musíte jít pro
katalog jinam. Takže opět stejná metoda hledání jako u desek. Buď jste někde
vyčetli, kam jít, nebo se prostě ptejte. Co ten katalog vlastně je? Je to pořádně
obsáhlá kniha, kde je soupis všech jednotlivých psů, kteří se na dané výstavě
objeví. Takže jsou tam oba výstavní dny a všechna plemena. Najít to vaše je
někdy docela oříšek, chce to hlavně trpělivost. Jestli ji ale nemáte, tak vězte, že
katalog v podstatě vůbec nepotřebujete, takže ho můžete klidně zahodit nebo si
ho nevyzvednout, případně si ho vzít domů pro zatápění v krbu (z vlastní
zkušenosti ale vím, že hoří špatně...).
Tím vaše hledání po výstavišti možná ještě neskončilo. Bude li
výsledek z výstavy pro vás dobrý, tak s originálem PP a výstavním posudkem
můžete toto umístění nechat zapsat do průkazu původu. Stačí dojít do výstavní
kanceláře, někdy zapisují přímo v kruhu a zápis vám během chvilky provedou.
Zase platí, co bylo napsáno výše. Nevíte li kam jít hledat výstavní kancelář,
zeptejte se. No a v případě, že jste vyhráli, tak vás čeká ještě odměna na závěr.
Tentokrát si ji musíte ale vyběhat vy... Vítěz třídy nebo držitel titulu Res (druhé
místo) případně i jakékoli lepší umístění bývají odměněni věcnou cenou
(medaile, pohár), takže opět musíte zjistit, kde ceny vydávají a pěkně zčerstva a
s úsměvem se prodrat davem, vystát frontu a převzít cenu. Tu vám vydají po
předložení výstavního posudku, resp. kartičky s titulem.
Jak vidíte, kdo z vás si myslel, že na výstavě běhají hlavně psi v
kruhu, byl celkem na omylu. Jste li milovníkem orientačního běhu, tak si
rozhodně na výstavě psů přijdete na své... Věřte mi, že na konci budete ulítaní
a uštvaní hlavně vy a váš pes bude plný energie čekat, kdy že přijde konečně
nějaká ta zábava. Nemějte mu to za zlé, když se celí říční připlazíte z výstavní
kanceláře, že na vás rozverně poštěkává a provokuje ke hře, i o tom jsou
výstavy!
Co vás čeká v kruhu
To bylo trochu více slov k výbavě a ještě zmíním samotný průběh
vystavování. Velice dobré pro začátek je, jednoduše na pár výstav jet jako
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divák. Věřte mi, že nedopadne dobře, když to bude poprvé pro vás i pro psa,
někdo musí být chladnou hlavou (alespoň trochu).
Normální průběh výstavy, je následující. Na tabuli u kruhu je napsané
pořadí psů podle plemen a pak čísel, takže si uděláte představu, kdy na vás
přijde řada a čísla v kruhu alespoň jedním okem sledujete. Vy sice budete před
nástupem do kruhu vyvoláni, buď pod číslem nebo podle třídy, ale to v tom
zmatku není často vůbec slyšet, takže se řiďte heslem: Vždy připraven! Pes má
vodítko a obojek, se kterým půjdete do kruhu, vy máte v kapse pamlsky a dobře
připevněné číslo a desky, které jste dostali po příjezdu, máte někde na
dosah. Číslo se dává vždy na levou stranu těla, tedy směrem dovnitř kruhu a
myslete na to, že by mělo být vidět. Neměl by ho zakrývat ani váš pes
ani rozepnutá vlající bunda...Než na vás dojde, sledujte ostatní psy v kruhu.
Máte tak šanci odkoukat, co rozhodčí chce a jak vše probíhá. Odkoukat
strategii je sice důležité, ale v zápalu boje nezapomeňte, že pes do kruhu musí
jít vyvenčený! Není nic příjemného, když v kruhu váš pes bude potřebovat
udělat potřebu. Kromě toho je to "nepovolená zbraň" pro znervóznění a
vyvedení z míry soupeřů, kteří samozřejmě tuto značku budou cítit pokaždé,
když ji budou míjet. Takže ač začátečníci, buďte profesionální a solidní a
pejska vyvenčete. Až se na vás dostane řada, tak radostně vběhněte do kruhu a
zařaďte se mezi své konkurenty podle čísel. Samozřejmostí je pes u vaší levé
nohy. Snažte se, aby váš pes (ne vy!) vypadal stále dobře pěkně stál vedle vás,
neválel se nebo dokonce nevrčel na soupeře. Nikdy nevíte, kdy se rozhodčí
bude dívat právě na vás.
Obvykle nejdříve rozhodčí obejde jednotlivé psy a zkontroluje zuby a
u samců varlata. To obojí máte nacvičené z domova, takže žádné divadlo se
určitě konat nebude. Následuje běh v kruhu, kdy všichni za sebou běžíte se
psem u nohy. Běh na psí výstavě vždy znamená pohyb v klusu, tzn. pes nesmí
cválat ani jít mimochodem (přední a zadní noha na stejné straně těla zároveň).
Stále tedy jedním okem sledujte, zda se pohybujete správně, je na vás, abyste
případně zpomalili, když pes cválá, nebo zrychlili, aby pes přešel z mimochodu
do správného klusu. Nechte si vždy rozestupy a pomáhejte svému pejskovi!
Běží li pomaleji, tak to v rozích trochu "řízněte" a zkraťte, máte li naopak
závodníka, tak rohy poctivě vybíhejte, ať váš fešák má prostor ukázat, co v něm
je. Po ukázce pohybu si obvykle rozhodčí prohlédne v rychlosti všechny psy,
takže po doběhnutí psa postavte do výstavního postoje. U leonbergera máte
práci poněkud snazší, že speciální postoj nemá, měl by prostě stát rovně. Takže
zkontrolujte, aby měl obě přední pěkně rovně vedle sebe a stejně tak i zadní
nohy. Hlavu přidržte trochu výš zvednutou, nebo nenápadně lákejte pamlskem,
aby pes vypadal ve střehu. Rozhodně nenechte psa stát jako "kůl v plotě"! Jste
na výstavě, kde má být pes předveden, nestačí zastavit ho a nechat být. Jen
málo výstavních matadorů stojí perfektně samo bez vaší pomoci. Zbývá
posouzení jednotlivců.
Teď přichází chvíle, kdy můžete pejska nechat sednout nebo lehnout,
protože obvykle pár minut (někdy pěkných pár desítek) trvá, než na vás přijde
řada. Je li vás v kruhu pár, můžete nechat psa stát celou dobu, ale ve větším
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množství opravdu nemá cenu celou dobu nutit psa dokonce do výstavního
postoje, tím ho jen otrávíte! Je li poblíž vás kousek stínu, využijte ho a udělejte
tam nenápadně pár kroků, samozřejmě ale neběžte přes celý kruh do stínu,
který je v opačném rohu! Snažte se ušetřit psovi každou trochu elánu a energie.
Až vás rozhodčí zavolá, budete už určitě mít od soupeřů okoukané, jak vše
probíhalo a co máte dělat. Opět psa postavíte, vy musíte stát tak, abyste nebyli
mezi psem a rozhodčím a nebránili mu tak ve výhledu (tedy panu rozhodčímu,
pes případný nedostatečný výhled chvíli přežije). No a budete už jen čekat a
poslouchat, jak se tvoří posudek. Pak vás rozhodčí vyzve, ať psa předvedete v
pohybu. Vždy vám ukáže, jakou trasu máte absolvovat. Obvykle se jedná o
cestu do rohu a zpět nebo kolmo na protější stranu kruhu. Jestli jste sledovali
soupeře, máte to už okoukané a o to snazší. Někdy jste vyzvání i k běhu v
kruhu případně k zopakování celé dráhy. Myslete také na to, že běžíte li se
psem, chce vás rozhodčí vidět přímo zezadu a přímo zepředu, po otočení na
konci dráhy tedy směřujte rovnou na rozhodčího. Po doběhnutí psa opět co
nejrychleji postavte do postoje a už můžete jen čekat na zadanou známku.
Ať už dopadnete jakkoli a o názoru rozhodčího si myslíte své,
nenechte se nikdy unést a buďte nad věcí. S rozhodčím o jeho názoru
nediskutujte, nebo mu dokonce nevyčítejte či snad nenadávejte! K etice
slušného vystavovatele patří nadhled..Nebylo li něco v pořádku, podejte
oficiální protest, ten je ale obvykle možné podat jen proti formálním věcem, ne
proti posudku nebo rozhodnutí rozhodčího. I když budete výstavu prožívat
celým srdcem, myslete na to, že dohadování patří na tržiště, ne do kruhu a je
určitě pod vaši úroveň.
Poslední, na co v kruhu nikdy nesmíte zapomenout, a to bez ohledu na
to, jak dopadnete, je pochválit vašeho psa! Výsledek je většinou vaší prací, ale
on se od začátku kvůli vám snažil, takže důkladná pochvala, podrbání či
odměna jsou zasloužené! Mějte na paměti, že vaše nálada se na psa rychle
přenáší. Takže jste li otrávení z výsledku, může se vám podařit znechutit i
vašeho psa a to je pro výstavní budoucnost celkem problém...
Jak dlouho výstava trvá
Samozřejmě každého také zajímá, jak dlouho vlastně bude výstava
trvat. To je různé. Obecně se vystavuje v pořadí všechny třídy psů a potom
fenky, takže majitelé feny čekají na vystavení pravidelně delší dobu. Dále
záleží na výstavě, první druh výstav jsou akce klubové a speciální. Zde je
průběh takový, že dopoledne se posoudí všichni psi opět v pořadí psi, feny a z
každé třídy se vyberou jedinci, kteří budou bojovat o pořadí. Budete li tedy
mezi vybranými, čekáte do odpoledne, kdy probíhá závěrečná soutěž a
předávání cen. Jestliže se vám tolik nezadaří, můžete ale nemusíte! jet domů.
Další kategorií jsou výstavy národní a mezinárodní. Zde je většinou v
kruhu více plemen, takže záleží, zda je leonberger první posuzované plemeno,
nebo jsou před vámi v kruhu jiné rasy. Potom opět následují třídy psů a po nich
třídy fen. Zde je ale pořadí určováno rovnou, při posuzování každé skupiny
zvířat. Takže obvykle je vše odbyto během dopoledne, někdy jste vyřízení
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(často i doslova...) hodinu po příjezdu, jindy kolem poledne, ale obvykle cca do
třinácté maximálně čtrnácté hodiny.
Ještě pro úplnost zmíním situaci, kdy pro vás výstava nekončí
posouzením ve třídě. To je případ, že máte štěstí a třídu vyhrajete nebo získáte
titul Res. Přiznám se, že do „tajů“ tohoto systému stále jen pomalu pronikám,
takže zmíním jen to, s čím jsem se již setkala. Nejlepší je ale řídit se tím, že v
případě prvního, či druhého místa se raději zeptejte. A celkem s jistotou
poznáte, zda budete ještě na výstavě vystupovat tak, že vám zapisovatel v
kruhu nedá po posouzení vyplnění posudek v deskách. Máte li tedy ještě
pokračovat, dvojnásob platí: nevzdalovat se od kruhu a být stále připraven
naběhnout!
Jste li na klubové nebo speciální výstavě ve třídě mladých, budete
nastupovat v případě vítězství ještě jednou a to na konci posouzení všech leonů
o titul Nejlepší mladý. Na výstavách národních a mezinárodních nastupujete
jako vítěz této a všech dalších tříd o titul Nejlepší pes nebo Nejlepší fena
případně ještě o titul Vítěz plemene BOB. Jak jsem již napsala, systém titulů je
docela slušné bludiště, ve kterém se zatím příliš neorientuji, tak více radši psát
nebudu, abych nevytvořila nějaké nejasnosti... Souhrnem lze ale říci, že někdy
budete mít odvystavováno za hodinu, jindy na výstavě strávíte celý den.
Chtěla jsem napsat pár rad, vznikla obsáhlá slohová práce, ale snažila
jsem se, aby vše bylo srozumitelné úplným začátečníkům. A hlavně, aby dostali
i informace, které pro i trochu ostřílené vystavovatele jsou naprosto
samozřejmé. Závěrem ještě dvě nejdůležitější pravidla, která byste měli mít
vždy na paměti: Žádná rada, ani tento román, nejsou patentem na vítězství,
nikdo nezná vašeho psa lépe, než vy sami! A výstavy nejsou otázkou života
a smrti, je to ZÁBAVA!
Soňa Špičáková

Kynologický slovník

K

Kafilerie
Krematorium pro psy i jiná zvířata
KAI
Zkratka plemene Kai Inu (Kai)
KAO
Zkratka plemene Kavkazský pastevecký pes (Kavkazskaia Ovtcharka)
Kapří hřbet
Vysoce klenutá bedra
Karjalankarhukoira
Karelský medvědí pes
KBT
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Zkratka plemene Kerry blue terier (Kerry Blue Terrier)
KCS
Zkratka plemene King Charles španěl (King Charles Spaniel)
KFL
Zkratka plemene Lajka karelo finská (Laika Karelo Finskaia)
KCHLS
Klub chovatelů loveckých slídičů
KII
Zkratka plemene Kishu Inu (Kishu)
KJ
Zkratka plemene Korejský Jindo Dog (Korea Jindo Dog)
KJ Brno
Kynologická jednota Brno, patron zkoušek ZOP a ZPU 1 2
Klabonos
Horní linie nosního hřbetu (tlamy)se odklání od linie čela. Je to nos
typický např.pro bulteriéra nebo pro chrty. Může se také v různé míře
vyskytovat i u jiných plemen, kde je uváděn většinou jako přípustná
odchylka od standardu.
Klečkaté běhy
[myslivecky] Hleznové klouby jsou vybočeny na strany. Tím jsou
zadní končetiny obloukovitě vyduty. Říkáme též, že pes má končetiny
do "O".
Klešťový skus
Řezáky horní čelisti těsně přiléhají k řezákům spodní čelisti.U většiny
plemen se jedná o skus přípustný.
klíšťky
1.řezáky
Klus
Nejpřirozenější typ pohybu psa, je rychlejší než chůze.
KM
Zkratka plemene Knírač malý (Zwergschnauzer)
KMP
Zkratka plemene Karelský medvědí pes (Karjalankarhukoira)
Kniha krytí
Jde o chovatelský dokument, který obdrží každý majitel krycího psa.
Zapisují se sem veškeré údaje o každé feně, kterou daný pes nakryl a
následně také informace o narozených štěňatech.
Kniha odchovů
Jde o chovatelský dokument, který obdrží chovatel pro každou svou
chovnou fenu zvlášť a zapisuje do ní jednotlivé vrhy dané feny v
pořadí, jak se štěňata rodila a další veškeré informace o nich, včetně
informací o krycím psovi.
Knollovo vodítko
Vodítko určené k rychlému vypouštění psa bez nutnosti shýbat se k
němu. Připevňuje se k normálnímu vodítku přes rameno, nebo k
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vhodnému poutku. Vypouštění se provede lehkým stisknutím raménka
pérka v úrovni ruky.
KO
Zkratka plemene Německý ohař krátkosrstý (Deutscher Kurzhaariger
Vorstehhund)
Koeficient příbuznosti
Jde o stupeň příbuznosti
vyjádřený v procentech.
Kohoutek
Je to přechod který
spojuje krk a hřbet.
Základem kohoutku je
vrchní okraj lopatek
spojených mohutnou
svalovinou, která uvádí do
pohybu krk a hrudní
končetiny. V tomto místě
se měří výška psa, tzv.
kohoutková výška.
Kohoutková výška
Kolmá vzdálenost měřená od kohoutku k zemi. Měří se nejlépe na
rovné podložce.
Kolostrum
Jinak též mlezivo. Je produkováno fenou těsně po porodu (zhruba 24
48 hodin) a má jiné složení než mléko, které se tvoří později.
Kolostrum má vysoký obsah bílkovin a tuků a je pro štěně mimořádně
významným a také jediným zdrojem energie v prvních dnech života.
Rovněž obsahuje i velmi
důležité protilátky.
KOM
Zkratka plemene Komondor
(Komondor)
Kondice
Současný tělesný stav jedince
závislý na celkové péči,
zejména na výživě,
zdravotním stavu a tréninku.
Konstituce
Je celková tělesná zdatnost
jedince,která je dána
souborem dědičně založených
anatomicko fyziologických
vlastností.Je víceméně
neměnná a každému jedinci
již daná. Výraz pochází z latinského slova "constituo", což znamená
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skládat celek z jednotlivých částí.
KOO
Zkratka plemene Kooikerhondje (Kooikerhondje)
Koprofágie
Koprofágie je požírání svých nebo cizích výkalů.
Kotec
Místo vyhrazené k ubytování psa. Skládá se ze zastřešené části a z
části kryté jen pletivem nebo mřížemi. V zastřešené části se nachází
bouda. Kotec by měl být umístěn v závětrné straně domu, ale tak, aby
měl pes přehled o dění kolem sebe.
KR
Zkratka plemene Kromforländer (Kromforländer)
krajáky
3. řezáky
Kravský zadek
[myslivecky] Hleznové klouby se vbočují, jdou k sobě a tlapy jsou
vysunuty z polohy směrem dopředu a na strny. V tom případě říkame,
že jsou běhy do "X" a mluvíme a kravském postoji.
KRO
Zkratka plemene Krašský ovčák (Kraski ovčar)
Krycí list
Je to jeden ze základních chovatelských dokumentů, na kterém
příslušný klub prostřednictvím poradce chovu potvrzuje souhlas se
spojením chovných jedinců na něm uvedených. Pro jednu fenu
poradce chovu navrhuje a na KL vypisuje 3 vhodné psy. Chovatel se
může dle svého uvážení rozhodnout pro kteréhokoliv z nich.
Uskutečněné spojení je nutné na KL stvrdit podpisem obou majitelů.
Kryptorchid
Samec trpící kryptorchismem.
Kryptorchismus
Je to vada, kdy psovi chybí nebo má nesestouplé ( skryté v tříselném
kanálku)jedno nebo obě varlata.Hovoří se o jednostranném nebo
oboustranném kryptorchismu. Jednostranní kryptorchidi mohou být
plodní. Pokud zcela chybí jedno varle, jedná se o monorchida. Varlata
by měla sestoupit nejpozději do 12tého týdne věku
psa.Kryptorchismus je dědičný a jedinci s tímto postižením se vyřazují
s chovu (i jednostranní).
Krytí
Pohlavní spojení psa a feny (páření)
KS
Zkratka plemene Knírač střední (Schnauzer)
KS
Zkratka plemene Knírač střední černý (Schnauzer Schwarz)
KS
Zkratka plemene Knírač střední pepř a sůl (Schnauzer Pfeffersalz)
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KTO
Zkratka plemene Katalánský ovčák (Gos d'Atura Catala)
Kupírování
Jde o krácení uší nebo ocasu. Kupírování uší je v ČR podle zákona
zakázáno. U ocasu se podobný zákrok zatím připouští.
KUV
Zkratka plemene Kuvasz (Kuvasz)
KV
Zkratka plemene Knírač velký (Riesenschnauzer)
Kvítek
Hra pro závod agility tato hra vznikla v Lounech na tradičních
závodech „O lounský kvítek“. Parkur se skládá ze čtyř symetrických
okruhů překážek, každý okruh obsahuje 4 překážky. Mezi okruhy je
vprostřed stůl, z něhož se startuje (libovolná poloha psa na stole).
Nejprve se běží okruh označený číslem 1, po něm okruh číslo 2, 3 a 4.
Mezi jednotlivými okruhy vždy následuje stůl a na něm nejprve
poloha „sedni“, po 2. okruhu poloha „stůj“ a po 3. okruhu poloha
„lehni“ (vždy na 5 sekund). Cíl je rovněž na stole. V závěrečném
hodnocení rozhoduje počet získaných bodů, potom teprve dosažený
čas. Bodování je podobné jako v Trivial Pursuit – za první překážku v
okruhu 1 bod, za druhou 2 atd., celkem tedy za jeden okruh
maximálně 10 bodů. K tomu se v případě, že pes bezchybně provede
všechny 3 polohy na stole (tedy aniž by se např. zvednul z polohy
„lehni“ předčasně), připočítává Joker (žolík) 15 bodů. Pokud pes udělá
na okruhu chybu, příslušný počet bodů za překážku se nezapočítává,
totéž platí při odmítnutí (není třeba opravovat).
Kynologie
Je nauka zabývající se studiem psů. Název pochází z řeckého kyon
pes a logos vědění.
Zdroje: Wikipedia Volně přístupné zdroje na internetu

Kynologické odkazy ( internet )
Kynologické organizace: http://www.fci.be/ oficiální stránky FCI (odkazy na
výstavy, webové stránky
organizací člen.států, atd.)
www.cmku.cz oficiální stránky ČMKU (výstavy, řády, služby ČMKU + ceník,
atd.)
www.kynologie.cz oficiální stránky ČKS – Český kynologický svaz (výstavy,
plány zkoušek, zkušební řády.
www.msks.cz oficiální stránky MSKS – Moravskoslezský kynologický svaz
(plány akcí, řády, atd.)
www.zachranari.cz oficiální stránky Svazu záchranných brigád ČR (zkušební
řády, plány akcí, atd.) www.klubagility.cz oficiální stránky Klubu agility ČR
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(zkušební řády, plány akcí, atd.)
www.airedale.cz oficiální stránky Moravské komory
www.airedaleterrier.cz oficiální stránky MS komory
Kynologické organizace sousedních států
VDH Německo : www.vdh.de
OKV Rakousko : www.oekv.at
Slovenská kynologická jednota :
www.skj.sk
Zwiazek kynologiczny w Polsce:
www.zkwp.pl
Výcvik:
stránky o sportovním výcviku :
www.pes.wz.cz
stránky o agility: www.agility.cz
o „TART“ výcviku: www.vycvikpsa.cz
canisterapeutický výcvik společnosti
Podané ruce: www.canisterapie.info/
_canisterapie
Informační portály:
informace o chovu, výchově, výcviku,
výživě, bývá zde veterinární poradna,
inzerce, atd.
www.mujpes.cz
www.cz pes.cz
www.ifauna.cz

Kynologická periodika:
internetový veterinární rádce pro chovatele psů a koček : www.veterina info.cz
on line registr veterinárních lékařů: www.veterinarni lekar.cz
O leonbergerech::
International Leonberger Union:
http://www.leonbergerunion.com/
Leonberger Database: http://
leonberger database.com/
Leo route: http://
www.leoroute.50g.com/

Výstavy ve IV. čtvrtletí 2009
27

a v I. čtvrtletí 2010
Světová výstava psů 2009
se koná u sousedů na Slovensku v
Bratislavě 8. 11.10.2009.

Česká republika
Národní výstava Olomouc 8.
10.1.2010
I. uzávěrka: 22.11.2009
II.uzávěrka: 6.12..2009
Moravskoslezský kynologický svaz
MSKS, tř. kpt. Jaroše 35, Brno
tel.: 539 030 453,602 718 411
http://www.vystavaolomouc.info/
tajemnik@msks.cz
Šampión šampiónů 2009 Praha
30.1.2010
uzávěrka:28. prosince 2009
ČMKU
Jankovcova 53
170 00 Praha 7
tel:.+ 420 234 602 275
fax:+ 420 234 602 278
e mail: cmku@cmku.cz
www.cmku.cz
Duo CACIB Brno 6. a 7. 2. 2010
I. uzávěrka: 13.12.2009 II.uzávěrka:
13.1.2010
ČMKU
Jankovcova 53
170 00 Praha 7
tel:.+ 420 234 602 275
fax:+ 420 234 602 278
e mail: cmku@cmku.cz
www.cmku.cz

Slovensko
MVP Nitracanis, Nitra 05. 06.12.
2009
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I. uzávěrka: 14.10. II. uzávěrka: 30.10.2009.
P.O.Box 56F, SK 949 01 Nitra
TEL: + 421 37 7734967
E mail: nitracanis@nitracanis.sk
http://www.nitracanis.sk
MVP Trenčín 23. 24.01.2010
Slovenská kynologická jednota
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/ 52492 298, e mail: skj@skj.sk
http://www.skj.sk

Německo
CAC/CACIB Friedrichshafen 14. 15.11.2009
I. uzávěrka: 02.10. II. uzávěrka:.16.10.2009
Sylvia Bort
Gutachstr. 19
71069 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31/26 72 33
Fax: 0 70 31/26 64 86
Internet: www.vdh bw.de
E Mail: landesverband@web.de
CAC a CACIB Kassl, 05. a 06. 12.2009
I. uzávěrka: 12.10. II. uzávěrka:. 02.11.2009
Frau Ingrid Hain
Biedenkopfer Str. 19
35713 E. Simmersbach
Tel.: 0 27 74/92 17 98
Fax: 0 27 74/92 17 99
E Mail: IngridHain@t online.de
Internet: http://vdh lv hessen.de
MVP Nürnberg, 16. 17.1.2010
I. uzávěrka: 21.11. II. uzávěrka: 20.12..2009
Peter Schön
Steingasse 21
34270 Schauenburg
paschoen@t online.de
www.vdh franken.de

Polsko
CACIB Kielce 14. – 15. 11. 2009
Uzávěrka přihlášek: 14. 10.2009
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Związek Kynologiczny w Polsce
oddział Kielce
tel/fax: 41 368 74 68, 41 348 00 04
tel. 41 348 05 55
zkwpkielce@poczta.onet.pl
http://www.zkwpkielce.republika.pl

Rakousko
Doppel CACIB Wels , 05 a 06.12.2009Diese E Mail Adresse ist gegen
Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen
können
I. uzávěrka: 09.10..II. uzávěrka: 06.11.2009
Österreichischer Kynologenverband (ÖKV)
Siegfried Marcus Strasse 7
A 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667,
Fax: +43(0)2236/710 667 31
e mail: ausstellungen@oekv.at

Maďarsko
2 x CACIB Budapešť, 28.11. a 29.11.2009
II. uzávěrka 28.10.2009
1116 Budapest, Tétényi út 128/b 130.
1502 Budapest, 112 Pf.: 255
Tel.: + 36 1 208 2300/119
Fax: + 36 1 208 2303
Web: www.kennelclub.hu

Výsledky výstav II.čtvrtletí 2009 (zbývající)
MVP Praha 02. 03.05. 2009
Rozhodčí: D. Pavlovská, CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,CACIB,BOB
V2,res.CAC
V3
V4

Bergan Bohemia Qwerty
Kairo Löwe von Blumengarten
Avalon Barnabeus Fione Leone
Bard Roy Happy Leon
Benji z Osoblažského lesa
Argo od Petrské brány
Deny Najmurská cesta
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Tř.šampiónů
V1,CAC ,res.CACIB
V2,res.CAC
VD3
Feny
Mezitřída

V1,CAC
V2,res.CAC
VD3
VD4
Tř.otevřená
V1,CAC, CACIB
V2,res.CAC
V3
V4
Tř.šampiónů
V1,CAC, res. CACIB

V2,res.CAC
V3
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.

Falco Ensson Bohemia
Kansas vom Welland
Bady z Alfovy zahrady

Inca Löwe vom Zschopautal
Avril von Benštejn
Berenica Baby grand Aiveko
Brixe od Katovického jezu
Blueberry Severní souhvězdí
Isis vom Welland
Borůvka Blue Harcovský dvůr
Elizabeth z Plaského údolí
Meus Amicus Fenja

Cesi Zlata galaxie
Arista od Grabštejnského hradu
Bela od Tety Zity

NV Bánská Bystrica, Slovensko 02. 03.05. 2009
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Rozhodčí: E. Bukladská, PL
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
VD2
Mezitřída
V1,CAC
Tř.otevřená
V1,CAC
V2, res.CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
VD2
Mezitřída
V1,CAC,Nej.fena,BOB
V2, res.CAC
VD3
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
VD4
Tř.vítězů
V1,CAC

Ferian z Leonkovho raja
Frell z Leonkovho raja
Mandiés od Pálfych
Gallop Glisando Löwe von Blumengarten
Flex D. Bora z Milotiček

Fatira z Leonkovho raja
Grace vom Dreiburgenland
Husarka C. Bora z Milotiček
Milada od Pálfych
Bria Jessika Guli Galaxy Oss
Brenda od Kováře
Fiona Löwe on Blumengarten
Benjamina Fay Arcondia
Franceska Nobert
Anny pod Bzovickým hradom

Klubová výstava leonbergerů, Anthering,Rakousko
16.05.2009, Rozhodčí: Vanhonaocker, Zerle, Cejnek
Psi
Tř.šampiónů
V
Feny
Mezitřída
V1,CAC,Klub.vítěz
VD
VD
VD
Tř.veteránů
V1
V2

Faclo Ensson Bohemia

Husarka C. Bora z Milotiček
Avril von Benštejn
Azza Foresta z Vaňovské stráně
Heriett C.Bora z Milotiček
Ajda lužická stráň
Audrey Zařické údolí
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MVP Litoměřice 24. 25.05. 2009
Rozhodčí: K. Hořák, CZ
Tř.mladých
VD1
Mezitřída
V1,CAC
Tř.otevřená
V1,CAC ,CACIB,BOB
V2,res.CAC,res.CACIB

Bugsy Roy Arcondia
Fram Ensson Bohemia

V3

Bard Roy Happy Leon

Honzík Body Assa Říčany
Avalon Barnabeus Fione Leone

Feny
V1,CAJC
Mezitřída

Cessi Severní souhvězdí

V1,CAC,res.CACIB

Aria von Benštejn

V2,res.CAC

Heriett C.Bora z Milotiček

V3

Husarka C. Bora z Milotiček

V4
Tř.otevřená

Alma Foresta z Vaňovské stráně

V1,CAC,CACIB

Kayra Florencie Zařické údolí

V2,res.CAC

Elizabeth z Plaského údolí

V3

Anife Oliva Albron Elenia

V4

Amélie Foresta z Vaňovské stráně

Tř.šampiónů
V1,CAC

Arista od Grabštejnského hradu

Speciální výstava leonbergerů DCL LG West, Hünxe
31.05.2009 Rozhodčí: Kuster,NL. Güllix, D. Klein,CH. Ogorzelski, D.
Feny
Mezitřída
V1,CAC, KV

Husarka,C. Bora z Milotiček

Národní výstava, Klatovy 13. 14.06.2009
Rozhodčí: J.Hodan, CZ
Psi
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Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
V2
Mezitřída
VD
Tř.otevřená
V1,CAC,NV,BOB
V2,res.CAC
V3
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC,NV
V2,res.CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1,CAC

Aldibara’s Climbs Mt. Brdy in Czech
Falco Baron z Plaského údolí
Benji od Katovického jezu
Denny Najmurská cesta
Fido Nobert
Artuš Quin Galaxy Oss

Freana z Leonkovho raja
Havana vom Dreiburgenland
Aria von Benštejn
Heriett C.Bora z Milotiček
Baboo Grace Leon Bohemia
Brixie od Katovického jezu
Azza Foresta z Vaňovské stráně

V2,res.CAC

Bonny Roy Happy Leon

V3

Angie Elara

Tř.šampiónů
V1,CAC

Bonnie B. Bora z Milotiček

Tř. veteránů
V1,Nejl.vet.,BIG 3

Bessy Končiny

Výsledky výstav III.čtvrtletí 2009
MVP Brno 27. 28.6.2009
Rozhodčí: Z. Krajlič, HR
Psi
Tř.mladých
VD
Mezitřída
V1CAC
V2,res.CAC
VD3
Tř.otevřená
V1,CAC ,res.CACIB

Able Maximus Szafranova Sfora
Bergan Bohemia Qwerty
Orion Lesní lom
Billy Joe Žluté srdce
Fram Ensson Bohemia
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V2,res. CAC
V3
V4
VD
Tř.šampiónů
V1,CAC ,CACIB
V,res.CAC
V3
V4
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC,NM
V2
VD3
Mezitřída
V1CAC ,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
Tř.otevřená
VD1
VD2
VD3
VD4
Tř.šampiónů
V1,CAC,CACIB,BOB

Bradley Roy Happy leon
Bard Roy Happy leon
Grizzly Löwe v.Zschopautal
Lex Lesní lom
Dag Me Dojet
Caygar Bee Od mlýnského rybníka
Falco Ensson Bohemia
Dasty E. Bora z Milotiček

Birma Lupus Ferratus
Freana z Leonkovho raja
Anndy Dante Caro
Inca Löwe v.Zschopautal
Afrik von Benštejn
Husarka C. Bora z Milotiček
Botswana Allegra u Oderského splavu
Fabienne Ensson Bohemia
Deasy Annie od Bucharky
Egeria Lví sen
Aimi z Osoblažského lesa

NV Mladá Boleslav, 18. 19.7.2009
Rozhodčí: J. Dostál,CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NM
Mezitřída
V1CAC
VD
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
D
Tř. vítězů
V1,CAC,NV,BOB
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.
Feny

Basko v.Haus Schülter
Bergan Bohemia Qwerty
Antony od Bučického mlýna
Ben Bastion Severní souhvězdí
Douglas Loe v.Jerichower land
Diamond Ax od Bucharky
Douglas Leon Koňakov
Fram Ensson Bohemia
Bresley Zařické údolí
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Mezitřída
V1CAC
V2,res.CAC
V3
VD
D
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
VD3
VD4
VD
VD
Tř.vítězů
V1,CAC,NV

Ines F. Bora z Milotiček
Aria von Benštejn
Blondy Bohemia Qwerty
Cesi Severní souhvězdí
Bohemia Gulli Galaxy Oss
Kayra Florencie Zařické údolí
Apple Love von Bohemia Olive
Kaja Florencie Zařické údolí
Azza Foresta z Vaňovské stráně
Anie Ratenické pláně
Heriett C. Bora z Milotiček
Husarka C. Bora z Milotiček

CACIB, Německo, Ludwigshafen 8.8..2009
Rozhodčí: Ogorzelski, D.
Feny
Tř.šampiónů
V3

Husarka C. Bora z Milotiček

Interdog Bohemia Mladá Boleslav, 29. 30.8.2009
Rozhodčí: M. Václavík
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NM
V2
Mezitřída
V1CAC
V2,res.CAC
V3
V4
VD
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res..CAC
V3
V4
VD
D
Třída šampiónů
V1,CAC,CACIB
V2,res.CAC

Bertino Vanika v.Bauernhof
Basko v.Haus Schülter
Bergan Bohemia Qwerty
Rosacaen Eleocharis
Orion Lesní lom
Dragogardens Caruso de Cacique
Benji od Katoviského jezu
Argo od Petrské brány
Lex Lesní lom
Kairo Löwe v.Blumengarten
Eliáš Max z Plaského údolí
Endy Končiny
Ben Bastien Severní souhvězdí
Dag Me Dojet
Bard Roy Happy leon
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V3
V4
Feny
Mezitřída
V1CAC
V2,res.CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC ,CACIB,BOB
V2,res.CAC,res.CACIB
V3
V4
V
V
V
Třída šampiónů
V1,CAC

Fram Ensson Bohemia
Kansas vom Welland

Aria von Benštejn
Cessi Severní souhvězdí
Ines F. Bora z Milotiček
Franciss Bess Ensson Bohemia
Heriett C. Bora z Milotiček
Bondie Roy Happy leon
Elizabeth z Plaského údolí
Kaja Florencie Zařiscké údolí
Isis vom Welland
Arosa Bohemia Qwerty
Bayla va Diemensland

Klubová výstava MSKCHPL, Zubří 12.9.2009
Rozhodčí: MUDr.V. Beneš,CZ.
Psi
Tř.mladých
V1
VD2
VD3
Mezitřída
V1,CAC
VD2
D
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
VD4
VD
Tř. vítězů
V1,CAC,vítěz KV,BOB
V2,res.CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3

Artuš Geblov
Bertino Vanika vom Bauernhof
Nando Junior Leo v.Jerichower Land
Orion Lesní lom
Aramis z Paskovského panství
Ory lesní lom
Lex Lesní lom
Filip Assa Říčany
Fido Nobert
Andy Bady od Zeleného buku
Dic Me Dojet
Dag Me Dojet
Fram Ensson Bohemia

Celsie Myslbořické polesí
Cora Myslbořické polesí
Anndy Danthe Caro
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VD4
VD
Nedost.
Mezitřída
V1
V2
V3
VD4
VD
VD
D
D
Tř.otevřená
V1,CAC,Vítěz.KV
V2,res.CAC
V3
V4
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VD

Havanna v.Dreiburgenland
Fury Ann z Alfovy zahrady
Fidorka z Alfovy zahrady
Arry von Benštejn
Ina od Špitálského dvora
Aylin z Paskovského panství
Birma Lupus Ferratus
Adéla z Paskovského panství
Anabel z Paskovského panství
Alischa z Paskovského panství
Anna Golden Bohemica
Alma Lony z Vyšehořovic
Heriett C. Bora z Milotiček
Hetty C. Bora z Milotiček
Kyra Florencie Zařické údolí
Alma Foresta z Vaňovské stráně
Amálka ze Zvonařova kraje
Annie Rose Facies nigra
Azza Foresta z Vaňovské stráně
Bella ze Zámečku Marianov
Delly Assa Říčany
Katy Lesní lom
May Bee Lesní lom
Natálka Lesní lom
Belinda z Vlčkovského údolí
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Závěr
Vážení členové, děkujme přispěvovatelům do tohoto čísla. Dokonce
nám ještě jeden příspěvek zbyl na příště. Jen prosíme, nepolevte.
A nyní trochu z jiného soudku. Jak jste se již v tomto zpravodaji
dočetli, výbor je nucen zpřísnit přístup k těm, kteří nesplní svoji základní
klubovou povinnost a nezaplatí včas roční příspěvek. Je to z důvodu značné
časově náročného kontrolování a upomínaní. Nechceme tohoto, řekněme
nešvaru, využít ke zvýšení přijmu do klubové pokladny. Klub to naštěstí, díky
dobrému hospodaření, nepotřebuje. Proto vás budeme několikrát upozorňovat,
že se znovu naplnil čas přispět do klubové pokladny. Víme, že je to ještě
daleko, ale berte toto sdělení již jako první upozornění, že únor se již blíží.
Máme radost, že i když jistě všichni pociťujeme ekonomickou krizi a
leckteří členové musí nyní vícekrát obrátit korunu, než ji vydají, přijelo vás
letos jak na jarní, tak i na podzimní setkání tolik, že jsme skoro měli v areálu
kapacitní problémy s ubytováním. A nejen to. I v krizi počet našich členů
stoupá. Stoupá neustále ji více než čtyři roky. Z toho má pochopitelně výbor
největší radost. Bereme to jako důkaz toho, že náš klub se vydal správnou
cestou, když se snaží o to, aby si chovatel v co největší míře rozhodoval o svém
jednání sám. Nechceme vás vodit za ručičku a přikazovat, co smíte a nesmíte
nebo dokonce co musíte. Mantinely určitých omezení a pravidla k chovu ovšem
budou nějaká i nadále existovat. Máme je daná nadřízenými orgány. Proto také
nemůžeme nechat bez povšimnutí jejich nedodržování či porušování. Naštěstí
se to nestává v našem klubu často.
Děkujeme tedy všem spořádaným členům za jejich přístup ke klubu, k
chovu, ale hlavně za jejich zápal pro toto krásné plemeno s nádhernou povahou.
Ať vám všem to strašně dlouho vydrží.
Vaše redakce a váš výbor

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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