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628 00 Brno
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web: http://www.leonbergerclub.info
Výbor MSKCHPL:
Člen výboru:
Místopředseda:
Hospodář:
Poradkyně chovu:
Člen výboru

Adresa ČMKU:
Úřední hodiny:

Plemenná kniha:
Sekretariát, vedoucí
šampionáty
chovatelské stanice
rozhodčí, kluby

MVDr Jiří Költö, 561 33 Horní Heřmanice 21
tel. 737 586 318
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
Jaromíra Beerová 26707 Chyňava 411
tel. 603465377
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
L. Křeček
krecek@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
234 602 275
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. Za vyhodnocení
kyčelních i loketních kloubů je to částka 750, Kč. Pro bonitaci je povinné
vyhodnocení kyčelních kloubů, snímky a vyhodnocení loketních kloubů není
povinné.. Bez zaplacení nebude vyhodnocení DKK provedeno
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Vážení přátelé,
sluníčko nabralo na intenzitě a příroda se již zcela probudila, aby
nabrala síly a zem mohla plodit. Vše se zazelená, ptáci stavějí hnízda a samci se
dohadují o samičky. Je to období, kdy se probouzí příroda, ale také pudy o
zachování rodu našich domácích mazlíčků. Je těžké někdy uhlídat svého psa,
aby se nezaběhl, nebo fenku, aby ji sousedův pes neobskočil. Může se to stát i
zkušenému chovateli. Prosím hlídejte si své miláčky, protože kromě
nechtěných štěňat vám vznikají i další problémy. Produkce štěňat bez průkazu
původu je neslučitelná s členstvím v našem klubu.
Kromě touhy rozmnožovací se na jaře probouzí i výstavní sezóna.
Počet výstav přibývá. Leonbergery posuzují různí rozhodčí s různou
kvalifikací. Rádi bychom se zastavili u pojmu rozhodčí “specialista”.
Vzhledem k tomu, že hlavně v případě zahraničních rozhodčích
užíváme termín “rozhodčí specialista”, jaký je tedy rozdíl mezi všeobecným
rozhodčím a tzv. specialistou? Specializovaný rozhodčí je zároveň chovatel,
nebo dříve choval dané plemeno. Předtím, než se rozhodne pro zkoušky
rozhodčího musí mít odchováno nejméně pět vrhů v našem případě plemene
leonberger. Takový rozhodčí musí vždy mít nejen příslušnou aprobaci spolu s
praktickou zkušeností v chovu daného plemene, ale musí s ním být v těsném
kontaktu, znát nejen jeho historii i současnost, ale vědět kam směřuje a proč, co
mu působí problémy, frekvenci nejčastěji se vyskytujících vad, zkrátka znát
v čem má dané plemeno problém.Tito specialisté většinou nemají ambice si
rozšiřovat působnost i na jiná plemena.
Všestranní rozhodčí, univerzální, tzv. allround, nebo rozhodčí pro
skupinu plemen sice začínali u svého plemene, ale postupně si svou působnost
rozšířili. Posouzení těmito rozhodčími si zachovává větší odstup, bývá více
rámcové a mnohdy se nezabývá jemnými rozdílnostmi typickými pro dané
plemeno. I posouzení těmito rozhodčími je potřebné a užitečné. Mnohdy
upozorní na nové skutečnosti, či problémy vyskytující se hojněji u jiných
plemen , které jsou třeba opomíjeny. Zkrátka nový úhel pohledu.
Výsledky klubových výstav, kde je největší konkurence a ještě
posuzuje speciální rozhodčí mají tedy nejvyšší hodnotu. Nesmíme ovšem
zapomenout, že i rozhodčí jsou jen lidé se všemi dobrými i špatnými
vlastnostmi, takže jejich výroky či posudky nemůžeme brát úplně doslova.
Mnoho úspěchů, co nejméně zklamání a radost ze svých miláčků Vám
přejeme na všech výstavách a hlavně na té naší klubové v Zubří.
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Vanika vom Bauernhof
RENE Löwe vom Bayern
Otec
AIMEE
Vanika vom Bauernhof
Matka
31.1.2012
Datum narození
7
Narozeno

Chovatel

Psů

Fen

Chov. stanice

I.krytí
II.krytí
Vrh

Chovatel

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

CELSIE Myslibořické polesí
fena nezabřezla

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice

Nemilská tvrz
Knockandós SCHWEDISCH
ROUSSILON
GINA Z. Bora z Milotiček

Chovatel

Otec

Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

D

Odchováno

U Oderské hráze
ULLISES Nasa Duma

Chov. stanice

Vaňková Hana
30.11.2011

I.krytí

I.krytí
II.krytí
Vrh

Felixová
Jaroslava
23.12.2011
A

Hrdlovičová
Zuzana
13.3.2012
C

Odchováno
Fen

Zprávy výboru
Výbor upozorňuje všechny členy, že povinnost zaplatit řádné členské
příspěvky byla do 29.2.2012. Do této doby stačilo zaplatit 300, Kč. Pokud si
na tuto povinnost někdo vzpomněl později a zaplatil v době od 1.3. do 31.3,
měl povinnost zaplatit zvýšený poplatek 400, Kč. Pokud někdo nezaplatil ani
do 1.4.2012 přestal být automaticky členem MSKCHPL
.
Členská schůze
Vážení členové, buď jste byli osobně na minulé členské schůzi, nebo
jste se jinak dozvěděli, jak netradičně skončila členská schůze v září loňského
roku. Nebylo schváleno usnesení z členské schůze, a proto musíme nyní
5

uspořádat náhradní členskou schůzi. Nemusíme však v letošním roce dělat
schůze dvě. Naše stanovy nás zavazují ke konání jedné členské schůze za rok.
Nebudeme tedy konat obvyklou členskou schůzi v září a vše zvládneme nyní
v květnu. Znamená to, že bude podobný program, jako byl na schůzi v září.
Z toho nejdůležitější asi opět bude schvalování změn v klubových normativech
a volby do našich orgánů. Zprávy o činnosti a hospodaření budou pochopitelně
předloženy za aktuální, období. Změny v klubových normativech budou
projednávány ve stejném znění a o seznamu kandidátů vám zatím nejsme
schopni sdělit, zda jména budou stejná, či nikoli. To také můžete změnit i vy,
neboť vy všichni můžete navrhnout kandidáty do klubových orgánů.
Program členské schůze
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Schvalování jednacího řádu
Volba předsedajícího, skrutátora, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Projednávání a schvalování zprávy o činnosti za uplynulé období a
plánu činnosti na příští rok
Projednávání a schvalování zprávy o hospodaření za uplynulé období a
plánu hospodaření na letošní rok.
Projednání a schvalování návrhů na úpravy klubových normativů
Volba členů výboru, předsedy výboru a revizora
Diskuse
Schvalování usnesení řádné členské schůze
Závěr

Volba orgánů
Náš klub má volební období tříleté a toto období právě v září
2011skončilo. Protože však nebylo schváleno usnesení z členské schůze, které
mimo jiné obsahovalo i volby do orgánů, stávající funkcionáři zůstali ve svých
funkcích do další členské schůze, kterou výbor svolal v nejbližším možném
termínu. V tomto období nemusely naše orgány řešit nic mimořádného a jejich
práce se soustředila na běžný chod klubu, přípravu klubové výstavy a členské
schůze. Dle stanov členská schůze volí členy výboru, předsedu klubu a
revizora. Pokud máte nějaký dobrý typ na člena, který by mohl zastávat
nějakou z uvedených funkcí, zašlete klubu svůj návrh. S navrhovanou osobou
je nutné toto projednat, protože bude muset být osobně na členské schůzi
přítomna a před samotnou volbou osobně potvrdí souhlas se svojí
kandidaturou. Jinak o této osobě nebude hlasováno. Konečný termín pro podání
návrhů na volené funkce MSKCHPL je 22.4. 2012.
Návrh na změny v řádech
Výbor se rozhodl již k minulé členské schůzi udělat celkovou revizi
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našich řádů hlavně po stránce zjednodušujících, či vysvětlujících formulací.
Také jsme provedli některá doplnění našich řádů ve smyslu sladění našich řádů
s řády ČMKU a FCI. To je naprostá většina úprav a jejich čtení a vysvětlování
by zabralo asi zbytečně hodně vašeho času. Přesto bude na stolech, při konání
členské schůze, k dispozici několik výtisků nového znění řádů s barevným
vyznačením toho, co se doplňuje, či mění. Ostatně všechny tyto drobné změny
jste na minulé členské schůzi již odsouhlasili.
Proto vás ve Zpravodaji seznamujeme jen s tou nejvážnější
navrhovanou změnou, o to je případné omezení zařazení do chovu v důsledku
výsledků Jedná se o rozhodnutí našeho klubu zařadit, či nezařadit mezi
chovné jedince tzv. přenašeče. Jak si jistě pamatujete, dopadlo hlasování velmi
těsně ve prospěch návrhu nezařazovat přenašeče do chovu. Protože posléze
nebylo schváleno usnesení z členské schůze, musíme o této, velmi vážné
změně, rozhodovat znovu. Proto znovu zde uvádíme obě formulace, o kterých
budete na členské schůzi rozhodovat.
Zápisní řád:
IV. Chovní jedinci
1.
Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vysta
vený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařa
zeni do chovu po splnění podmínek stanovených klubem, který je do
chovu zařazuje.
2.
Podmínky pro zařazení do chovu v MSKCHPL jsou :
absolvování svodu mladých v době stáří jedince od 6 ti měsíců
rentgen dysplazie kyčelních kloubů ve věku jedince od 18 ?ti mě
síců s výsledkem od stanoveného klubového posuzovatele nejvýše
však stupně 2/2
vyšetření na polyneuropathii (LPN1), které provede akreditovaná
laboratoř a jehož výsledek bude, na základě vyplněného tiskopisu
MSKCHPL, přímo zaslán z laboratoře na adresu MSKCHPL. Do
chovu nemohou být zařazeni psi a feny s výsledkem
Varianta a)
D/D Affected nemocný LPN1
Varianta b)
D/D Affected nemocný LPN1 a N/D přenašeč
účast na výstavě mezinárodní, národní, klubové nebo speciální
v mezitřídě, otevřené nebo pracovní třídě se známkou nejhůře
velmi dobrá
úspěšné absolvování bonitace ve věku jedince od 18 ti měsíců
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s uznáním chovnosti nejdříve od 24 měsíců
již uchovněný pes či fena nebude zapsán na krycí list a chovné
feně nebude vystaven krycí list uplyne li více než 24 měsíců od po
slední účasti na výstavě pořádané MSKCHPL, se známkou výborná
nebo velmi dobrá
krycí list pozbývá platnosti k datu, ke kterému uplyne 24 měsíců od
poslední účasti feny na klubem předepsané výstavě
Když nám zestárne kamarád
Pořizujeme li si štěňátko, málokdy dohlédneme na konec jeho životní
dráhy. Asi ani nechceme dohlédnout. Když ale najednou náš chlupatý kamarád
špatně vstává, hůř vidí a zdravotní problémy se hromadí, musíme si připustit
stáří našeho přítele.
Před 2 roky bylo našemu Assonovi 8 a půl roku a my měli dojem,
že máme zdravého psa. Ze dne na den jsme však byli postaveni před
skutečnost, že nemůže na zadní nohy. Byla to záležitost okamžiku. Po
chvilkovém běhu se zhroutil a nemohl vůbec koordinovat zadní nohy, vypadalo
to, že ochrnul.
Převezli jsme ho domů a po kontaktu s veterinářem to vypadalo velmi
špatně: „Ploténka, v Assonově věku nelze operovat.“ Vlastně se čekalo, jak si
s tím náš pes poradí. Omezili jsme mu pohyb, aby ho to nenutilo běhat ( plazit
se ) k plotu, měkká podložka byla samozřejmě k disposici a zkusili jsme
přípravek Alavis.
Zlepšení bylo pomalé, ale nadějné. Po týdnu již trochu chodil, zadek
jsme mu stále pomáhali nosit, ale on měl snahu.
Chtěl, a to bylo asi nejdůležitější, Alavis také pomohl a tak to náš
pesan zvládl, zadek mu od té doby trochu plave, ale chodí! Na srazu byl od té
doby na výstavě 2x ve veteránech a my měli pocit, že jsme to zvládli a jede se
dál…. V půli prosince 2011, to našemu Assonovi bylo 10 a půl roku, zvládal
procházky sice v pomalejším tempu, ale byl a je to stále čilý stařík. Z jedné
procházky se však odmítl vrátit domů. Naložili jsme ho tedy do auta a odvezli
domů. Večer ještě vypadal dobře, ale ráno jsme byli první návštěvníci psí
kliniky. Akutní střevní chřipka, v jeho věku docela velký problém. Vypadá to i
na nějaké následky, opět se nám procházky zkrátili, ale to nevadí, zatím to jde.
Nedávno mě kolemjdoucí upozornil, když jsem mu sdělila věk našeho psa, že
bychom se mu měli vzhledem k jeho stáří každé ráno uklonit a popřát mu
hezký den. Tak to děláme. Rovněž procházky jsme zase upravili a zkrátili,
jedna ráno, druhá večer. Dieta, nebo opatrnost s jídlem,je také samozřejmostí.
V době akutní střevní chřipky jsme dlabanec konzultovali s veterinářem, rýže a
kuřecí maso bylo téměř denně v Assonově misce,až později jsme mohli
jídelníček upravit a něco přidat.
Pokud zjistíme u psa nějaký dietní problém, je fajn mít po ruce
přípravek na trávení VIYO drink, v našem případě senior, přidává se do pití po
ránu a psi ho docela ochotně přijímají.
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Změna povahy také provází stáří. Ze závislého a sebevědomého obra
se náš mazánek mění na pouhého závisláka, který musí být s námi furt a pořád.
Změna je plíživá a nezvratná a uvědomíme si ji, až když je tu. Poslušnost bere
za své, protože už nás má na háku, jde podle svého a my jsme vlastně rádi že
náš pesan jde, či dojde domů. Co jsme dříve nepřekousli, překousneme, protože
chceme tomu našemu chlupáčovi zpříjemnit chvíle s námi tak, jako on nám je
zpříjemňoval v době své plné životní síly.
Se starším psem je prostě nutné si užívat každý den, protože, jak se
říká, nevíme dne ani hodiny.
Jaromíra a Emil Beerovi

Ahooooj, zdravím, to jsem zase já, štěňátko Basty.
Posílám vám fotky
ze včerejšího výletu, který se
konal v den mých
půlročnin Trošku jsem od
minula povyrostl, Celsi
pomalu doháním. Taky jí už
dá více práce ohlídat si misku,
jí strašně pomalu ( na
rozdíl ode mě ) a občas ji
skoro přeperu. Když hlídáme,
štěkám jako velký pes, no,
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ještě mi to občas ujede po štěněcím,
ale snažím se a u plotu jsme stejně
rychle. Na plot dosáhne výš, ale já
ji dorostu co nevidět, jen to chce
nějaký ten pytel granulek mizí
strašně rychle, fakt nevím, čím to je
a pár kilo masa a bude to.
Taky jsme začali chodit na
cvičák, je to sranda, ale teď přes ty
mrazy to nešlo, tak jsme se nudili
doma. Celsi odpočívala a já jsem si
brousil nové zoubky o dřevo. Mí
lidé se trochu vztekali, prý jsem
okousal nějaké obložení, prahy,
futra a já nevím co ještě, ti s tím
nadělají hlavně, že se zabavím, no
ne? Tak doufám, že už bude brzy
pěkně, ať se porozhlídnu pořádně
po zahradě, tam to zatím
moc neznám, ale já se rychle
rozkoukám a třeba panička zasadí
něco, co se mi bude líbit : P
Tak se mějte fajn a já vám zase
časem o sobě něco pošlu.................................
Felixová Jaroslava a The Best Zielona Cieszynianka

Hurá na hory
Všichni víme, jak leonbergeři milují zimu a každý výlet je pro ně
radost. Alespoň naše Bára, když nás vidí oblečené, je okamžitě připravena a
skáče šipku do otevřeného
kufru.
Je to úžasné vidět
její radost,(mnohdy větší
než od našich dětí), že
zase někam vyrážíme. Cíl
Lysá hora, trasa, kterou v
létě zvládáme do dvou
hodin pohodové chůze
jsme v zimě pod tři hodiny
nedali. Naše Bára s
úsměvem na rtu si celou
cestu volně pobíhajíce,
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užívala, jen při větším množství lidí nebo psů se vedla na vodítku. Toho hned
využil náš nejmladší Vítek, ujal se vodítka a nechal se popotahovat.Je skvělé,
jak si Bára celou cestu hlídá svou rodinu a ohlíží se, zda někdo nechybí. Když
se někdo vzadu zdržuje, zastaví se a čeká, až nás dojde blíže. Kolikrát si prostě
sedne a nejde.
A
když jsme
všichni,
může se
pokračovat
dál. Tak
pokračujeme
dál, Bára si
cestou
vyslechne
množství
lichotek a
pohlazení na
zeptání.
Takového
psa nemá
totiž každý
odvahu
pohladit.
Slyšíte třebaže medvěd se probudil ze zimního spánku a několikrát měli
kolemjdoucí zájem o záchranný soudek. No třeba před 14 ti dny na Pustevnách,
to jsme se šli podívat na ledové sochy no nevím, nevím, kdo měl více
úspěchů ! Však to všichni znáte. A hned bylo poznat, kdo už zkušenosti se psem
má a jde si s Bárou klidně dát pusinku. No, jen si to užijte, jak jsem milá!
Zkuste přijít k mému plotu, to byste rychle couvali!!
Svoji rodinu si opravdu střeží výborně. Asi by málokdo z cizích věřil,
jak je zlatá a hodná. Hodnější než naši kluci. Takže když se někdo zeptá, jestli
budeme mít ještě holčičku, odpovídáme, že tu už máme a jakou! A ty okousané
dveře? To bychom měli už nějak moc jednoduché.
Vím, že když nám přijde sezóna a hodně práce, taky už není čas na
takové výlety. Zase si to ale vynahradíme jinak a velká zahrada je jen její.
Přijdou prázdniny a v létě jsou hory pro svůj vlahý vzduch příjemnější pro nás i
naše kamarády. Krkonoše si s námi Bára taky pěkně prošla, tam jsme jí říkali
Vodněna, protože kde jen něco trošku teklo, už tudy šla kousek cesty. Letos ji
poprvé čeká Šumava, vždyť jsou to medvědi do lesa akorát !
Dnes už je z ní taky zasloužilá maminka a tak bych ráda popřála i jejím
potomkům a nejen jim hodně hezkých chvil se svou novou rodinou. Doufám, že
tak jako jsme s Bárou šťastni my, tak je šťastná i ona s námi.
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S pozdravem Nováková Hana Hlučín

Vyšetření srdce
Mnoho velkých resp. obřích plemen má problémy se srdcem
(dobrmani, irští vlkodavové,…). Některá plemena se již preventivně vyšetřují,
u jiných se srdce zatím nehlídá, ale chovatelé se setkávají s náhlým úmrtím
zvířete, u kterého se vzhledem k věku nic takového nečekalo. Při velké fyzické
námaze (například krytí) nebo extrémních podmínkách (velká vedra, cesta
v přehřátém autě,…)
bez varování zemře
zvíře v plné síle.
Příčina se oficiálně
zjistit vůbec nemusí,
nenechá li majitel
zemřelé zvíře pitvat.
Ale důvodem může
být právě nemocné
srdce. Odborné
články k této
tématice si může
každý snadno nalézt
na internetu, najdete
jich nepřeberné
množství. Jen pro
představu zmíním
pár informací k problému samotnému.
Nejčastějším projevem problémů se srdcem jsou nepřiměřené
zadýchávání, kašel nebo dokonce kolaps až do ztráty vědomí. Poslední příznak
nenechá nikoho klidného a majitel po takové příhodě sám veterináře vyhledá,
šance na zachycení problému je tedy veliká. Při častém pokašlávání zvířete je
také jen otázkou času, kdy dojde k návštěvě veterináře, protože po určité době
nebude rozhodně pokašlávání projevem pouhého nachlazení. Obvykle má zvíře
symptomů několik najednou, horší resp. pro diagnostiku složitější jsou situace,
kdy je symptom pouze jeden a ještě nemusí být nijak výrazný. Ono totiž mnoho
majitelů ani nemusí zaregistrovat, že jejich pes se začal více zadýchávat, nebo
občas pokašlává. Nebo jednoduše těmto projevům nepřikládáme správný
význam – zadýchávání může souviset s ročním obdobím, pokašlávání
s nachlazením nebo „zakuckáním“. Nemoci srdce jsou problematikou velice
složitou nejen pro veterináře, ale v první chvíli záleží hlavně na majiteli, jak
dobře zná své zvíře a zaregistruje odchylku od normálních projevů. Jak jsem
zmínila výše, tato problematika je velice široká a odborná, tímto jsem pouze
přiblížila zcela neznalým čtenářům základní informace, ale hlouběji se věnovat
problému ani nebudu pokoušet.
Nyní k samotnému obsahu článku a to mé zkušenosti s vyšetřeními
srdce. U Drobka jsem začala pozorovat zadýchávání dlouhodobě, ale přičítala
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jsem vše ročnímu období. Když ale změna nenastala ani s příchodem zimy, tak
jsem se rozhodla vše konzultovat při očkování s veterinářem. Bohužel patřím
k těm poctivým majitelům, kteří své zvíře pečlivě sledují a pak studují na
internetu, co by mohlo být za problém. Píši bohužel, protože s dnešním
přístupem k informacím často majitel zbytečně zpanikaří a vymýšlí hororové
scénáře. Po přečtení pár článků a diskusí jsem jednoznačně pojala podezření na
problém se srdcem. No věřte, že ta představa člověku na psychice moc nepřidá.
Při očkování jsem tedy veškerá svá „podezření“ sdělila veterináři, který se mě
vyptal na další možné příznaky (kašel, kolapsy, diagnostikované problémy
v krevní linii,…). Domluvili jsme se na EKG a RTG. V objednaném termínu
jsme přijeli na zmíněná vyšetření. Prvním krokem lékaře je kontrola srdce a
plic poslechem. V našem případě veterinář neshledal žádné anomálie, takže
vyšetření pokračovala.
EKG
Záznam činnosti srdce není nijak náročný ani složitý „zákrok“. Psa
položí majitel nejlépe na bok, stačí na zemi, protože na vyšetřovací stůl se
většina našich miláčků nevejde… Veterinář Drobkovi upevnil čtyři svorky
každou na jednu nohu. S tím byl menší problém, protože svorky jsou na
principu kolíčku, který se přicvakne na kůži. Jenže vyšetřovací přístroj je
dimenzovaný na
diagnostiku
drobných zvířat, což
leonberger zrovna
není. Takže po
chvíli boje
s dostatečným
otevřením
zmíněných kolíčků
bylo vše na svém
místě a začal
záznam. Záleží na
veterináři, kolik
minut bude chtít
záznamu pořídit,
aby mohl posoudit
srdeční akci. Celou
dobu samozřejmě musí pes ležet a nijak se nemrskat natož se snažit utéct,
potom by hodnoty nemusely být právě vypovídající. EKG vyšetření u nás
dopadlo v normálu, na řadu tedy přicházel roentgen.
RTG srdce
Jako při každé nutnosti podstoupit roentgen tak i tentokrát byl největší
problém složit Drobka na stůl. Byť ho veterinář prodloužil o jeden díl, tak
stejně to máme vždy na milimetry. V mnoha případech je tento zákrok třeba
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dělat v sedaci nebo narkoze, protože ne každý má svého psa vychovaného tak,
aby na jeho pokyn lehl do žádané polohy a v ní klidně setrval i několik desítek
minut. U malých nebo středních plemen se dá výkon absolvovat se „zalehnutým“
psem, ale leona nebo jiného obra opravdu silou neudržíte, jestliže on nebude
spolupracovat. Jeden snímek se provádí z boku a druhý ze shora. V obou je třeba,
aby se pes ve chvíli snímkování nehnul, což se lehce stane, protože většina rtg
přístrojů vydá určitý zvuk a na to pes bezděčně reaguje pohybem. U nás snímky
dopadly také dobře, byť velikost srdce se veterináři zdála na hranici. Jenže u
roentgenu nelze říci, zda bylo srdce ve fázi plnění krví nebo jejího odtoku. A to
hraje velikou roli, protože plné srdce může být až o jednu třetinu větší než srdce
při odtékání krve.
Rozbor krve
Pro posouzení aktuálního stavu psa je skoro nutností, takže jsme
automaticky absolvovali i odběr a krev byla následně postoupena k hematologii a
biochemii. Ale ani toto vyšetření neukázalo, kde je problém.
Doppler
Na řadu tak přišlo poslední vyšetření a to speciální ultrazvuk. Háček je
v tom, že tento UZ má pouze několik pracovišť v republice a stejně tak není
zdaleka každý veterinář aprobován ho používat a vyhodnocovat. Takových
lékařů je pouze pár, seznam lze nalézt na stránkách veterinární komory. My jsme
měli štěstí a našli jsme lékařku pár kilometrů od nás. Objednali jsme se a
v domluvený den vyrazili na vyšetření. S sebou jsme měli veškeré materiály
z předchozích vyšetření, aby nebylo nutné cokoli opakovat a zároveň mohla paní
doktorka výsledky srovnat a vyhodnotit komplexně. Jak jsem již zmínila, jedná
se o UZ srdce, u dlouhosrstých plemen je tedy ideální oholit alespoň určitá místa.
Konkrétně to byla dvě místa „v podpaždí“ každé maximálně o velikosti dlaně.
Potom opět manipulačně náročnější část a to upravit psa na stůl do správné
polohy. Paní doktorka mě nepustila ke slovu a šla pro pomoc – několik
mužských rukou. Než se vrátila, ležel Drobek v požadované poloze. Její lichotky
o ovladatelnosti psa se moc dobře poslouchaly… Samotné vyšetření trvalo skoro
hodinu, lékařka si zapisovala spousty údajů z měření a studovala stále další a
další pohledy a řezy srdce. Vše nejdříve od jedné nohy resp. strany srdce potom
od druhé. Výsledek nedostanete okamžitě, snad možná v situaci, kdy je
jednoznačně někde velký problém a lékaře „praští do očí“. Ale jinak je třeba
veškeré údaje vyhodnotit a porovnat s hodnotami pro dané plemeno. Takže na
výsledky jsme si měli dva dny počkat.
Nebudu nikoho napínat, výsledek mě moc potěšil. Pomalu jsem se sama
pro sebe smiřovala s faktem, že Drobek má problém se srdcem a že v lepším
případě nás čekají doživotní léky. Ale názor paní doktorky byl jednoznačný –
srdce zcela odpovídá věku a plemeni! Takže problém žádný a moje obrovská
radost. Tu ale po chvíli vystřídalo váhání a další dotazy, kde je tedy problém,
proč se pes poslední měsíce více zadýchává. No opět to zkrátím, po desítkách
minut otázek a odpovědí paní doktorka došla k jednoznačnému závěru, že je
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Drobek jednoduše lehce tlustý. Bohužel to je asi pravda, při posledním vážení
jsem se radovala, že kluk trochu nabyl – na 80 kg. Vždy měl kolem 73 kg, ale
od jara pomalu přibíral až na současnou hmotnost. Takže důvod mé radosti je
důvodem našeho problému. V současné době se tak snažím, aby kluk nějaké
kilo zhubnul, ale s jeho přístupem ke krmení je to věc dosti náročná.
Co napsat závěrem? Všechna vyšetření stála v součtu kolem 3.000,
Kč, mnoho hodin času stráveného ježděním, čekáním na veterinárních
pracovištích a při samotných vyšetřeních. Ale výsledek mi rozhodně stál za to!
Jestliže jsem si nebyla jista tím, zda je pes v pořádku, potom je lepší investovat
do jistoty, byť by nezněla: žádný problém. Srdeční poruchy se dají slušně léčit
resp. psa udržovat při plnohodnotném životě léky. Takže není důvod se
strachem sledovat svého miláčka, zda ho neskolí tepla nebo proběhnutí
s kolem. Máte li jakékoli pochybnosti, nečekejte, až si budete moci pouze
vyčítat, že jste s návštěvou veterináře váhali!
Soňa Špičáková

Caramella Jökll Galaxy Oss ...
první leonka z chovu MSKCHPL dosáhla titulů JCHP Ruska, CH
Ruského Leonberger klubu a CH Ruska
MSKCHPL gratuluje

Dědičné onemocnění POLYNEUROPATHIE a chov
Blíží se termín jarního klubového setkání v Zubří a zároveň také
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termín konání členské schůze, která se uskuteční trochu na druhý pokus.
Sporným tématem minulé, pro mnoho z nás mírně překvapivé členské schůze
byla otázka polyneuropathie v chovu leonbergerů. Otázka stála tak, zda
v našem klubu využívat v chovu psy a feny, s výsledkem genetického testu
LPN1 D/N Carrier – přenašeč. Tehdy bylo rozhodnuto těsnou většinou
nepoužívat přenašeče nemoci v chovu ani ve spojení s negativními, geneticky
zdravými jedinci. Kdo četl můj příspěvek ve Zpravodaji 02/2011 ví, že
zastávám stejný názor. Odstranit přenašeče a tím i jednou pro vždy vadný gen
onemocnění LPN1 z chovu leonbergerů. ,, Být papežštější než papež“ a
nekorigovat jen možnost narození D/D těžce, časně nemocných leonbergerů
polyneuropathií s označením LPN1, ale vyloučit i rozšiřování nositelů vadného
genu, D/N přenašečů, u kterých se předpokládá možnost méně závažných
projevů polyneuropathie ve vyšším věku.
Je mi jasné, že bychom byli první klub, který k takto radikálnímu
postupu přistoupil, avšak přesto jsem přesvědčena, že je to správné řešení. To,
že jsme spíše malý klub neznamená, že se nedokážeme rozhodovat podle
vlastního rozumu a že proto náš způsob vedení chovu musí být špatný. Jsme
malý klub, což není to samé co nesvéprávný klub, který je povinen jít naprosto
stejným směrem jako všichni. Nemusíme si svou ,,malost“ stále zdůrazňovat,
malý je ten, kdo nemá žádné sebevědomí a neumí se rozhodnout sám. Jako
klub s malou chovnou základnou jistě přijetím přísnějších pravidel ,,nezničíme“
celosvětový chov plemene leonberger a může se snadno stát, že budoucnost
nám dá za pravdu.
Abychom neporušili žádné platné řády, naše chovné podmínky nesmí
být mírnější, než chovné podmínky druhého klubu na území ČR, Klubu
chovatelů leonbergerů a nesmí být v rozporu s platným FCI standardem
plemene. Nikdo nám však nemůže přikazovat, aby v určitém směru, zvláště
týká li se to zdraví plemene, nemohly být přísnější. Přijetím přísných pravidel
v oblasti polyneuropathie bychom tedy neporušili žádné řády a tím méně
zákony. Nepředpokládám, že by nás chtěl někdo žalovat pro snahu o zdravější
populaci plemene. Přece jen uplynula již určitá doba, kdy například často
zmiňovaný německý klub zavedl dosud platná, laboratoří v Bernu doporučená,
opatření týkající se polyneuropathie.
Kdo sleduje zveřejňované přehledy krytí a vrhů v Německu ví, že
zcela mylný se jeví názor, uvedený v článku, zabývajícím se mimo jiné
polyneuropathií ve Zpravodaji 3/2011. Jedná se o názor, že se celá situace při
využívání D/N přenašečů v chovu ve spojení s jedinci N/N negativními vyřeší ,,
tak nějak sama“. O tom, že psy přenašeče nikdo nevyužije a feny přenašečky
nikdo nenakryje. Situace je však taková, že kryjí jak D/N přenašeči psi, tak
ještě snadněji jsou nakrývány feny D/N přenašečky. To, že psi v chovu byli
využiti jen dva ze sedmi německých chovných přenašečů nic neznamená.
Spousta dalších, negativních psů také nebyla a možná ani nikdy
nebude použita v chovu. Je potřeba si však uvědomit, jak opět odborníci jako
předpoklad uvádí, že přibližně polovina všech potomků přenašečů, ve spojení
s N/N negativními může být opět přenašeči. Může se stát, že se situace vyřeší
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sama a jak jsem vysvětlovala v mém minulém článku. Dílem náhod možná
zbudou v chovu jen jedinci negativní. Avšak úplně stejné procento
pravděpodobnosti je u případu, že v chovu zůstanou jen samí přenašeči, které
už nebude s kým spojovat. V jiných klubech je povoleno na přenašečích
chovat? Proč by pak na nich chovatelé nechovali? Proč by měli být
zodpovědnější než vedení klubů, které se neodváží k radikálnímu řešení? Zde
bych si dovolila citovat kynologické odborníky. Nejprve citace z knihy Chov
psů, autora doc. Zdeňka Procházky. ,, Nedůslednost v chovu má často velice
rychle za následek negativní výsledky, které se pak dlouhodobě a velice obtížně
odstraňují. Proto je řízení chovu psů často spojeno i s jistými restriktivními
zásahy ( např. vyřazování jedinců z chovu ), které se nesetkávají s pochopením
chovatelské veřejnosti, zvláště pak chovatele, v jehož majetku je postižené
zvíře.“ Dále pak úryvek z knihy Ing. Jaromíra Dostála DrSc. Chov psů
Genetika v kynologické praxi ,, Neznalost dědičných defektů a chorob často
vede k jejich podcenění, zejména z hlediska genetického. Tyto se v populaci
postupně rozšíří a potom každé opatření k jejich odstranění vede nejen je ztrátě
zájmu o plemeno, ale nutně vyžaduje mnoho času a usilovné selekce, aby bylo
dosaženo postupné nápravy. Čím později je započato se selekcí, tím je selekce
obtížnější.“ Toto jsou názory uznávaných kynologických odborníků.
A ještě jeden příklad uvedený v knize Kynologická příručka pro
rozhodčí, chovatele a vystavovatele, jejímž spoluautorem byl opět Ing. Dostál.
Týká se uvedení příkladu selekce dysplazie kyčelního kloubu u českých
fousků. Postupně z chovu byli vyřazování jedinci s vyššími stupni DKK, až byl
chov založen pouze na jedincích s dysplazií 0/0. V roce 1975 byl uveden
výskyt postižených jedinců u českých fousků 26,3 % a v roce 1979, důslednou
selekcí bylo dosaženo výskytu pouze 2,7 %. A to se nebylo možno opírat o
žádné výsledky genetických testů. Z tohoto hlediska je odstranění vadného
genu, zodpovědného za vznik polyneuropathie LPN1 u leonbergerů, mnohem
jednodušší. Zodpovědnost v chovu není věc běžná, i když by měla být na
prvním místě. Je potěšitelné, že osobně znám chovatelku, která se tak
zachovala. Když zjistila, že její mladý, nadějný plemeník s vysokým podílem
cizí krve je D/N přenašeč polyneuropathie, sama o své vůli jej stáhla z chovu.
To opravdu každý nedokáže. Dnes třeba vyřadíme naše současné dva přenašeče
z chovu a další případné neuchovníme a co zítra když to neuděláme? Co když
budeme mít nakonec polovinu přenašečů? Nebo i více? Co pak s tím? Kam
budou chovatelé jezdit krýt? A bude ještě kam jezdit krýt?
V každém klubu doma i v okolních státech je prozatím spíše několik
chovných jedinců přenašečů a naprostá převaha zvířat negativních. Nejsem
přesvědčena o tom, že nevyužití těchto zatím několika zvířat by o tolik zúžilo
chovnou základnu plemene. Naopak, za několik generací už by nebylo nutno
ani LPN1 sledovat a platit poměrně nákladné genetické testy. Ani názor, že
dnes se dělá LPN1, zítra bude LPN2 atd. se mi nezdá správný. Ony totiž
genetické testy, výzkum a nalezení vadných genů nejsou tak snadnou
záležitostí, jak by si laik myslel. Ano, genetický test LPN2 může být
k dispozici zítra, za měsíc, rok a nebo také nikdy. Genetický test LPN1 se
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podařilo vyvinout i díky výzkumu podobného onemocnění postihujícího
člověka. Byl tedy přibližně dán směr, kde vadný gen hledat. To se již nedá říci
o výzkumu LPN2, případně LPN nějaké další číselné řady. Ve Zpravodaji 3/11
bylo uvedeno, že přenašečů LPN1 je přibližně 20% . Pokud je to pravda, pak to
ale neznamená, že se jedná o dvacet procent chovných zvířat, nebo o dvacet
procent leonbergerů, kteří se zapojují do chovu. Úsměvný je i předpoklad, že
dnes vyřadíme 20 % LPN1 přenašečů, zítra 20% přenašečů LPN2 a až dojdeme
k číslu 5, nemáme jediného geneticky zdravého jedince. Něco podobného lze
označit za utopii. V uváděném článku z předminulého Zpravodaje je zveřejněno
i doporučení vědců v postupu používání negativních, přenašečů i nemocných
LPN1. Toto doporučení je datováno dnem 01. 07. 2010 a vyskytují se v něm
slovní spojení v daném okamžiku, v tomto okamžiku. Mezitím bylo
vyšetřeno velké množství psů a byl získán i lepší přehled o rozšíření vadného
genu mezi chovnými zvířaty. V článku bylo použito jen části doporučení o tom,
že nemají být spojována výhradně jen negativní zvířata ( doporučení k datu
vydání ) a že kvalitní chovná zvířata, přenašeči, nemají být z chovu vyřazeni.
Nebyla použita ale druhá část doporučení, že ze spojení D/N přenašečů a N/N
negativních by mohlo vzniknout přibližně 50 % negativních potomků, ze
kterých by se dále měla vybírat nová základna chovu. Ne tedy z dalších
přenašečů, potomků přenašečů. Přesné znění:,,Kvalitní chovní psi D/N by měli
v tomto okamžiku ( tedy k datu vydání doporučení 01.07.2010 ) zůstat
používáni v chovu. Při spojení se psy N/N budou mít 50% nezatížených
potomků, z nichž pak lze vybrat psy s požadovanými vlastnostmi pro další
generace.“ Nelze ani úplně pominout fakt, že genetické testy se platí. Pro
někoho zaplacená částka není mnoho, pro někoho je to třeba dost peněz.
V každém případě se svým způsobem jedná i o komerční záležitost. Výzkumné
laboratoře jistě nejsou jen nějakým dobročinným spolkem. Zisk z prováděných
testů nejspíše použijí i pro další výzkumy různých nemocí, avšak úplné
odstranění vadného LPN1 genu z populace, které by v budoucnu odbouralo
nutnost testování, by zdroj příjmu zastavilo. Nechci nikoho podezřívat z toho,
že pokud se zcela neodstraní vadný gen z chovu, bude stále nutno testovat a
genetické testy platit. Ale když jde o peníze?
Nebylo by tedy vhodnější dobrovolně přispět nadacím, a takové ve
světě existují, které podporují výzkum onemocnění u leonbergerů, a to nejen
polyneuropathie, ale i například rakoviny nebo nesestoupení varlat? Každý
chovatel, který odchová na přenašeči, by také měl upozornit na tuto skutečnost
nové zájemce o jeho odchov. To proto, aby se nemohl později dostat do sporu,
že zatajil skutečnost snižující hodnotu věci v případě, že se odchované štěně
ukáže být později také přenašečem LPN1. Ať chceme nebo ne, určité snížení
hodnoty přednašečství LPN1 dle mého názoru je. Osobně bych si nikdy štěně
z chovu, kde hrozí možnost, že nový člen rodiny bude byť jen přenašeč LPN1
nevzala. Proč se vědomě, zcela zbytečně vystavovat riziku, že se kromě
onemocnění, která není možno nijak ovlivnit, budeme v jeho vyšším věku
možná potýkat s nějakými i třeba jen mírnými projevy nemoci LPN1? V našem
klubu je k dnešnímu datu ( 12.02.2012 ) v chovu jen jeden pes a jedna fena
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přenášející LPN1. To znamená, dva chovní leonbergeři z celkových dvaceti
sedmi. Stejně tak i v druhém klubu v České republice, KCHL .
Opět dvě chovná zvířata z čtyřiceti čtyř chovných leonbergerů.
V Německu je to například z osmdesáti chovných psů jen sedm a ze sto
devadesáti chovných fen jen dvacet D/N přenašeček. Souhrnem z dvou set
sedmdesáti chovných zvířat jen dvacet sedm D/N přenašečů, což je přesných 10
%. Nezdá se mi tedy, že by jejich nepoužití v chovu mělo mít pro chov
leonbergerů, jako celek, nějaké fatální následky. To je však záležitost výhradně
německého klubu a výsledky uvádím jen proto, že se na tento klub často
poukazuje, jako na garanta plemene. Odvoláváme se na to, že německý klub
pro leonbergery je leader a tudíž bychom se měli jeho postupem v řešení
polyneuropathie řídit, protože leader určuje. Ale řídit se jen v něčem.
Například povahové testy, které jsou v Německu nutné k bonitaci nám
už tak ,,nevoní“, leader neleader. Také příklad uvedený ve Zpravodaji 3/2011,
týkající se situace, že přijetím opatření, kdy D/N přenašeči nebudou v chovu
moravského klubu, si vlastně nebudeme uznávat s německým klubem chovné
jedince. Bylo uvedeno, že člen MSKCHPL případně svou N/N negativní fenu
nemůže nakrýt například německým chovným D/N přenašečem, přestože tento
je v Německu chovný. Byla by to pravda. Ale teď se na stejnou situaci
podívejme obráceně. Dostane německý chovatel povolení k narytí své feny
s dysplazií kyčelního kloubu 0/0 – A, naším plemeníkem s DKK 2/2 – C, když
němečtí chovatelé nesmí tyto dvojkové dysplazie v chovu používat? Věřím, že
také ne! Přestože u nás je jedinec s DKK 2/2 také chovný. Nemůžu ani nechci
nikomu z členů klubu nařizovat, jak má na členské schůzi v této otázce
hlasovat. Věřím vždy spíše tomu, že každý má svůj vlastní rozum a podle toho
se má řídit. Můžu dát k dispozici pouze svůj názor, který jsem si utvořila na
základě získávání poznatků ze všech dostupných zdrojů, včetně diskuzí na toto
téma s veterinárními lékaři. To, že bychom byli svými přísnými pravidly jen
malý ostrůvek v celosvětovém chovu plemene nám dává i možnost, přehodnotit
svůj striktní postup v případě, že budoucnost ukáže naši přísnost jako
nemístnou.
Nejednalo by se tedy o žádný nevratný krok. K používání přenašečů
v chovu je možné se kdykoli vrátit. Pokud i ostatní kluby ve světě nepřistoupí
k podobně přísným praktikám chovu myslím, že k použití bude chovných
přenašečů LPN1 vždy dost. Ať již tedy členská základna na schůzi podpoří můj
názor, nebo se přikloní na opačnou stranu, budu vždy respektovat to, že jsem
dobrovolně členem občanského sdružení, kde nerozhoduje názor můj, ale
rozhoduje názor většiny členů. Nehodlám tedy v případě, že toto obecné mínění
nebude shodné s mým vyvozovat žádné důsledky, ale protože se stále rádi
odvoláváme na demokracii, budu se muset tomuto rozhodnutí podřídit. Dále
ráda pomohu klubu všude tam, kde o to budu požádána, i když můj osobní
názor na otázku polyneuropathie se nezmění do doby, než mne někdo přesvědčí
o mém omylu. Ještě trochu statistiky: z dostupné databáze LPN1 vyplynulo, že
ze spojení rodičů, kdy minimálně jeden byl D/N přenašečem se narodilo 1350
štěňat. Připustíme li možnost, že druhým z rodičů byl vždy negativní jedinec
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( bohužel, vždy nebyl ) i tak bychom dle vzorce dostali přibližně 675 nových
D/N přenašečů LPN1. Bylo vyšetřeno i několik celých vrhů, kdy minimálně
jedním z rodičů byl D/N přenašeč. Zde se projevuje dílo náhody a samozřejmě
předpokládané vzorce výskytu zcela neplatí. Vrh J Of Easy Hope – o: D/N x m:
N/N, ( před prováděním testů ) 12 štěňat, z toho 8 potomků N/N negativních a
4 potomci D/N přenašeči. Vrh v CHS Bravenightstar, o: D/N x m: nevyšetřena,
( před prováděním testů ) 3 štěňata, 1 potomek N/N a 2 potomci D/N přenašeči.
Vrh H Of Easy Hope, o: D/N x m: D/N (v době spojení ještě nebyl genetický
test k dispozici ), 5 štěňat, 1 potomek N/N, 2 potomci D/N a 2 potomci D/D.
Vrh G Lowe v. Kieferngrund, ( testování bylo povinné )o: N/N x m: D/N, 4
štěňata, 2 potomci N/N a 2 potomci D/N. Zde vidíme, že uvedené vzorce
předpokládaného výskytu jsou v rovině předpokladu a ne vždy zcela bez
výhrad platí. Dle výpisů krytí německého klubu můžeme zjistit, že od února
2011 do konce ledna 2012 byl jako krycí pes zvolen ve čtyřech případech D/N
přenašeč LPN1 a krytá fena byla v šestnácti případech D/N přenašečkou LPN1.
V období od května 2011 ( od data zavedeni opatření proti
polyneuropathii v německém klubu ) do ledna 2012 se ze spojení rodičů D/N x
N/N narodilo 70 štěňat. Opět dle předpokladu může být dalších 35 jedinců D/N
přenašeči. Lze nalézt v přehledech vrhů na německých klubových stránkách.
Ještě pro úplnost několik více využívaných plemeníků, u kterých se později
ukázalo, že jsou D/N přenašeči LPN1. Jména lze nalézt opět v LPN1 databázi.
Plemeník I. – (v letech 2004 – 2010 ) 164 potomků ( ve spojení s N/N
partnerkou možných 82 přenašečů ), plemeník II – (v letech 2005 – 2009) 181
potomků ( ve spojení s N/N partnerkou možných 90 přenašečů ), plemeník III
– (v letech 2007 – 2010) 113 potomků ( ve spojení s N/N partnerkou možných
57 přenašečů ), plemeník IV. – (v letech 2008 – 2010) 135 potomků ( ve
spojení s N/N partnerkou možných 68 přenašečů ). Zde nachází opodstatnění
varování některých odborníků před nadměrným používáním stále
stejných ,,vynikajících“ psů. Plemeník je pěkný, úspěšný, klinicky zdravý,
bohužel, někdy se pozdě zjistí, že geneticky zdravý nebyl, ale to už je po něm
dlouhá řada potomků. Ještě pro úplnost tři feny přenašečky se třemi vrhy.
Chovná fena I – (v letech 2007 – 2010) – 27 potomků ( ve spojení s N/N
partnerem možných 13 přenašečů ), chovná fena II – (v letech 2007 – 2010) –
20 potomků ( ve spojení s N/N partnerem možných 10 přenašečů ), chovná fena
III – (v letech 2007 – 2010) – 23 potomků ( ve spojení s N/N partnerem
možných 11 přenašečů ). Ještě nemohu nechat bez povšimnutí tvrzení, že každý
chovatel nebo majitel, vlastnící více jak čtyři leonbergery má alespoň jednoho
přenašeče.
Můžu uvést i několik snadno ověřitelných údajů, že tomu tak není. A
to tyto chovatelské stanice vlastní minimálně čtyři a někdy i násobky čtyř
leonbergerů. Přenašeče jsem neobjevila mezi leonbergery v chovatelských
stanicích v. Welland, v. Dreiburgenland, v. Löwengarten, v. Nonnenwald, aj.
Žádní přenašeči nejsou uvedeni ani na jejich webových stránkách, ani mezi
chovnými zvířaty na stránkách klubů. A jestli nějakého mají tajně? Někde
schovaného? Pak je jen chvályhodné, že se jej nesnaží protlačit do chovu. Je
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tedy na rozhodnutí každého člena klubu pro kterou variantu bude hlasovat. Buď
budeme mít pouze zvířata LPN1 zdravá geneticky i klinicky, nebo uchováme
zmutovaný gen dalším generacím leonbergerů a budeme hlídat jen to, aby se
nenarodil přímo D/D nemocný polyneuropathií.
Miroslava Šilhavecká

Zajímavá kynologická literatura
Canisterapie

Pes lékařem lidské duše

Autorky: Lenka Galajdová, Zdenka Galajdová
Kniha Canisterapie volně navazuje na publikaci Pes lékařem lidské
duše z roku 1999. Skládá se ze dvou nezávislých částí. Teoretická část je
určena hlavně pro psychology, pedagogy, sociální a zdravotnické pracovníky,
kteří se zajímají o terapeutický vztah člověka a psa, a je doplněna o nejnovější
poznatky z oboru canisterapie, jak byly předneseny na 12. mezinárodní
konferenci IAHAIO, pořádané v červenci 2010 ve Stockholmu. Praktická část
je zaměřena na zájemce o praktickou canisterapii a všechny milovníky psů.
Pojednává formou fiktivního rozhovoru o přednostech a úskalích canisterapie,
zabývá se její formou soukromou i profesionální, hovoří o předpokladech lidí i
psů a podmínkách pro to, aby ze vzájemného vztahu mezi člověkem a psem
získávaly obě strany. Radí rovněž s výběrem psa a na závěr seznamuje se
způsoby výchovy psů pro canisterapii na různých kontinentech. MUDr. Lenka
Galajdová je profesí lékařka, členka Britské královské lékařské společnosti,
autorka knihy Pes lékařem lidské duše (1999). Zdenka Galajdová je
profesionální
cvičitelka psů s
kvalifikací
psychologa zvířat
Vydal: Portál 2011,
ISBN: 978 80 7367
879 1 • 277 Kč • 167
stran • Vazba: měkká

Chcete mě?
Autorka: Jana
Zakaria Zvoníčková
Kniha o
ochraně a
chovatelství
domácích zvířat, ochraně zvířat ve volné přírodě i o tom, co všechno se může
stát a co se také stalo při záchraně opuštěných, zatoulaných či týraných zvířat.
Je určena pro děti i jejich rodiče a prarodiče a vychází z televizního pořadu
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„Chcete mě?“, jehož tvářemi jsou již mnoho let zpěvačka Marta Kubišové a
herec Zdeněk Srstka. Hlavními hrdiny knihy jsou psi, kočky, prasátka, ale i
ježci, vydry nebo orangutani a jejím obsahem jsou příběhy zvířat veselé,
smutné i kuriózní, ale také důležité rady, informace, rozhovory a fotokvízy.
Vydala: Česká televize 2011 Praha, ISBN: 978 80 7448 012 6 • 299 Kč • 144
stran • Vazba: tvrdá

Lidé a psi: Střet kultur
Autorka: Jean Donaklsonová
Snad žádná kniha neovlivnila moderní představy o soužití lidí a psů
tolik jako kniha Střet kultur Jean Donaldsonové. Tato jedinečná publikace
nabízí čtenářům nejen
čtivě napsaná zamyšlení nad psí povahou a jejich vztahem k okolnímu světu,
ale také spoustu užitečných rad, jak psy cvičit a jak jim lépe porozumět. Přijde
li řeč na soužití lidí a psů, spousta lidí zapomíná, že lidé nejsou psi a psi nejsou
lidé. Uvažují a vnímají svět jinak než my. Jsou to bystrá a ne zrovna
jednoduchá stvoření, takže pokud to s nimi myslíme vážně, neměli bychom
jejich poznávání brát na lehkou váhu.
Vydavatelství: PLOT 2011, ISBN: 978 80 7428 064 1 • 299 Kč • 224 stran •
Vazba: tvrdá

Úžasní psi Fakta a zajímavosti
Autor: Ryan O´Meara
Psi
provázejí člověka
už od pradávna. A
čím víc se
vzdalujeme
přírodě, tím jejich
obliba roste.
Mnozí z nás už si
život bez svého
štěkajícího
kamaráda vůbec
neumějí představit.
A právě proto je
chceme co nejlépe
poznat, dozvědět
se o nich co
nejvíce. Tahle knížka vám v tom pomůže, protože až otočíte poslední stránku,
zbude jen velmi málo toho, co byste o psech ještě nevěděli. Rozhodně se ale
nemusíte bát nudného poučování. Autor Ryan O´Meara vás naopak provede
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veselou, rychlou, barvitou mozaikou, ve které však samozřejmě nechybějí ani
témata zcela vážná, jako jsou psí onemocnění nebo rady ohledně výcviku.
Mezitím si odpočinete u lidových rčení, ve kterých se nám psi zabydleli,
nahlédnete do starých časů, kdy bylo všechno úplně jinak, a podíváte se třeba,
jak vypadá vítěz soutěže o nejškaredějšího psa. Takže ať už máte doma
šampióna či voříška, nebo se na jeho koupi teprve chystáte, nalistujte první
stranu a buďte si jistí, že s touhle knížkou, která rozhodně není pod psa, si
užijete spoustu psiny. Kniha Úžasní psi je směsicí různorodých faktů a
drobností ze světa psů.
Vydala: Metafora 2011, ISBN: 978 80 7359 271 4 • 349 Kč • 192 stran •
Vazba: tvrdá.

Kynologický slovník – T
T13
Zkouška všestranného psa prvního až třetího stupně dle TARTu
tail carried over the back level
ocas nesený nad hřbetem
Tanec se psem
Tanec se psem je poměrně nová sportovní disciplína při které pes
( i psovod ) provádí různé cviky v rytmu hudby. Vždy se jedná o
sladěné a synchronizované vystoupení tanečního páru, kde jednotlivé
prvky odpovídají fyzickým dispozicím psa. Vhodnost skladby i
kostým soutěžícího mají působit vkusně. Každá sestava obsahuje i
předepsané povinné prvky. Ve světě je rozdělen do dvou stylů:
Hellwork to music
( omezenější ) a Freestyle ( v něm je dovoleno
skoro vše ). Tomuto sportu se může věnovat každý pes ( i kříženec a
pes bez PP ).
TART
Zkratka pro Terénní a Racionální Trénink jedná se o zkušební řád.
Po rozdělení Československa na přelomu let 1992 a 1993 vznikla
Českomoravská kynologická unie, do které mimo jiných vstoupil i
Český kynologický svaz, sdružující v té době téměř všechny zájmové
organizace kynologů v České republice. Na sklonku roku 1993
schválilo předsednictvo ČMKU návrh nového Zkušebního a
soutěžního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, který dne
1. ledna 1994 vešel v platnost. Vzhledem k tomu, že tento zkušební
řád naprosto ignoroval tradice našich předešlých národních zkušebních
řádů a velmi nedokonale imitoval mezinárodní zkušební řád IPO a
zkušební řád SchH, došlo k rapidnímu snížení požadavků na
schopnosti a využití pracovních plemen psů u nás. Proto 9. června
1994, jako odezva na nový zkušební řád a jeho nesrovnatelně měkčí
pravidla, vzniká nový speciální kynologický svaz s celostátní
působností nazvaný SKS TART. Ten umožňuje všem členům
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provozovat takový výcvik psa, na jaký byli po celá léta zvyklí. Mají
opět možnost provádět výcvik, který se maximálně přibližuje použití
psa v praxi pro záchranu lidských životů, pro ochranu majetku a
osob. K těmto cílům slouží zkušební řád SKS TART, který obsahuje
deset zkoušek z výkonu, jejichž náplň plně respektuje tradice našich
předešlých národních zkušebních řádů, pomáhá rozvíjet a utužovat
vlohy pro pracovní a sportovní využití psů, a velmi tak přispívá k
udržení kvalitní povahové základny pro chovatelskou práci. Celá
metodika zkušebního řádu SKS TART je záměrně propracována tak,
aby se dosahované výkony psů co nejvíce přibližovaly reálným
požadavkům praxe.
Psi cvičení podle této metodiky jsou proto mimořádně vhodní
pro službu v ozbrojených složkách státu (armáda, policie),
soukromých bezpečnostních službách, ale také k ostraze objektů, atd.
V současné době se Výcviková komise SKS TART snaží
působit na chovatelské kluby zabývající se reprodukcí pracovních a
sportovních plemen, aby zkoušky TARTu byly považovány za
ekvivalentní zkoušky pro uznání chovnosti (tedy aby stěňata po
rodičích s těmito zkouškami mohla získat průkaz původu), protože je
přesvědčena, že pro udržení povahových kvalit chovného materiálu
jsou tyto zkoušky přinejmenším stejně vhodné, jako zkoušky doposud
do chovu uznávané.
TD
Zkratka plemene Tibetská doga (Tibetan Mastiff)
TH
Zkratka plemene Tyrolský honič (Tyroler Bracke)
TI
Zkratka plemene Tosa Inu (Tosa)
Toller
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
TR
Zkratka plemene Thajský ridgeback (Thailand Ridgeback)
Tříslový
Jedná se o typ zbarvení, kdy se na srsti vyskytují světlé nebo zářivě
hnědé znaky (např. trikolorní šeltie).
Triatlon
Psovod a pes překonávají několikakilometrovou trať na kole, během a
plaváním. Závody jsou většinou rozděleny na různé kategorie (např.
podle velikosti psa). Rozhodující je čas, za který byla trať překonána.
Trikolor
Jedná se o formu zbarvení.Pes je tříbarevný buď se základním bílým
zbarvením s černými a hnědými skvrnami (např. bígl nebo baset) nebo
je základem černá či černobílá s rezavými nebo hnědými znaky (např.
kolie nebo kavalír king charles španěl).
Trimování
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Je to speciální úprava srsti některých plemen (např. teriéři)předepsaná
vždy příslušným standardem. Jde o vytrhávání nadbytečné srsti
trimovacím nožem.

Trivial Pursuit
Hra pro závod Agility parkur se skládá z 8 12 překážek, které jsou
očíslovány. Cílem hry je získat co nejvíce bodů. Každá překážka je za
tolik bodů, jaké má číslo. Tzn. za překonání první překážky dostane
pes jeden bod, za překonání druhé překážky dva body atd. Pokud je
překážka překonána nesprávně, příslušný počet bodů se odečítá. Na
konci parkuru je joker. Jsou to dvě překážky, každá za jiný počet bodů
(zpravidla jedna lehčí a jedna těžší) a psovod si může vybrat, kterou
překoná. Rozhodčí může jednu z překážek použitých v jokerovi
vymyslet úplně novou, dle vlastní fantazie, ale překážka musí být vždy
bezpečná pro psa. Dále je určen časový limit pro proběhnutí parkuru.
Pokud je parkur překonán před uplynutím limitu, zbývající sekundy do
limitu se přičítají jako body. Pokud je limit překročen, body se
odečítají (1 sekunda = 1 bod).
Trysk
Absolutně nejrychlejší pohyb psa
TS
Zkratka plemene Tibetský španěl (Tibetan Spaniel)
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TSB
Hodnocení TSB má vzhledem k použitelnosti psa k chovu vyjádřit
jeho povahové vlohy.Hodnocením "výrazný" (a), "pohotový" (vh) a
"nedostatečný" (ng) jsou hodnoceny následující vlastnosti: (T) pudové
vlohy, (S) sebejistota a (B) schopnost zatíženosti organizmu
odolnost.
TT
Zkratka plemene Tibetský terier (Tibetan Terrier)
Twistový pohyb
Twistový pohyb znamená, že pes vytočí jednu zadní nohu do strany.
Účelem je uklidnit druhého psa.

Výstavy v II. čtvrtletí 2012
Světová výstava
Rakousko, Salzburg, 18, 20. 5.
III.uzávěrka: 6.4. 2012
Österreichischer Kynologenverband
Siegfried Marcus Straße 7
2362 Biedermannsdorf, Austria
Email: office(at)oekv.at
www.oekv.at

Česká republika
NVP Ostrava 14. 15. 04.
Po uzávěrce.
Klubová KCHL Mladá Boleslav, 22.04.
Po uzávěrce.
MVP Praha 05. 06.05.
Po uzávěrce.
Nord Bhemia Canis Litoměřice 26. 27.05.
II. uzávěrka: 15.04.
Nord Bohemia Canis, Pošt.box 178, 412 01 Litoměřice
telefon/fax kancelář +420 416 734 059 (Po Pá 8.00 15.00 hod)
pověřená osoba mobil 733 328 615
e mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz a nordbohemiacanis@seznam.cz
www.nordbohemiacanis.eu, www.nordbohemiacanis.cz
Intercanis Brno, 23. 24. 06
I. uzávěrka 27. 04. II. uzávěrka 10.05.
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Českomoravská kynologická jednota, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
e mail: info@intercanis.cz
http://www.intercanis.cz/
NVP Klatovy 30.06.0 01.07.
I. uzávěrka 27.04., II.uzávěrka 18.05.,III. Uzávěrka 01.06.
Národní výstava psů Klatovy, P.O. BOX 1, 384 11 Netolice
Tel.: 725 833 320, e mail: vystava@vystavaklatovy.info
www: vystavaklatovy.info
Klubová MSKCHPL 12.05. Zubří u Nového.Města na Moravě
I. uzávěrka 10. 04. II. uzávěrka 18.04.
MSKCHPL, Prokopa Velikého 41, 628 00 Brno, tel.: 544 217 549,
Mobil: 723 610 455, email: mskchpl@ gmail.com
http://www.leonbergerclub.info
Česká NVP Mladá Boleslav 14. 15.07.
I. uzávěrka 21. 05. II. uzávěrka 04.06.
Interdog Bohemia
Luční ul. 286, 293 01 Mladá Boleslav
tel/fax:+ 420 326 327 220,fax: +420 326 331 041
e mail: interdogbohemia@seznam.cz
www.interdogbohemia.com

Polsko
CACIB Łódź 05. 06. 05.
Uzávěrka: 13.04.
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Łodzi
90 427 Łódź, Al. Kościuszki 48 (Poland)
tel./phone (0048) 42 637 62 62, 42 637 66 00
Biuro czynne: pon czw 14 20, pt 10 16
http://www.lodz.zkwp.pl
CACIB Prestige Leszno 02. 03. 06
Uzávěrka: 30.04.
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Leszne
Skrytka pocztowa 65, ul Średnia 9, 64 100 Leszno
e mail: zkwpleszno@o2.pl, zkwpleszno@gmail.com
http://www.zkwp.leszno.pl
CACIB Kraków 16. 17.06.
Uzávěka: 10.05.
Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Krakowie
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ul. śywiecka 36, 30 427 Kraków
tel./fax (012) 266 70 85, 266 85 28
e mail: biuro@zkwp krakow.pl
http://www.zkwpkrakow.pl
CACIB Warszawa, 7 8.07.
Uzávěrka: 15.06.
Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Warszawie
Ul. Lubelska 5/7, 03 802 Warszawa
Tel./Fax: 22 618 25 70, 22 618 25 66, 22 618 26 62,
www.warszawa.zkwp.pl

Slovenská republika
2 x CACIB Spring Duodanube Bratislava 12. a 13. 05.
II. uzávěrka: 09.04.
SKJ Výstava psov, Furmanská 9, SK 841 03 Bratislava
Tel: +421 2 52 49 22 98 ,e mail: show@skj.sk
http://www.springduodanube.sk/
Celoštátna výstava Bánská Bystrica 06.05.
II. uzávěrka: 05.04.
MKK CANIS SKJ, Ďumbierska 20, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4177752, mobil 1: 421 905 753633
Mobil: 421 903 536898, e mail: canisbb@gmail.com
http://canisbb.sk/
Celoštátna výstava psov, Senec 08.06.
I. uzávěrka 23.04., II.uzávěrka 21.05.
Športový klub stavačov,Budovateľská 6
SVK 900 27 Bernolákovo
T: 00421 (0)2 45994709, mobil: 00421 905 353005
e mail: lacobalogh@zoznam.sk , evelinabaloghova@azet.sk
http://pointer sportclub.sk/
2 x CACIB Nitra 09. + 10.06.
I. uzávěrka: 02.04., II.uzávěrka 07.05.
Medzinárodná výstqava psov
P.O. BOX 11
SK 949 10 Nitra 10
T.: 00421 (910) 511 252
utorok a štvrtok 13.00–16.00 hod
e mail: nitracacib@nitracacib.sk
NVP a MVP Vel´ká Ida 20. a 21./22. 07.
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I. uzávěrka: 20.04., II.uzávěrka 20.05.
Zväz športovej kynológie Slovenskej Republiky, Medený hámor 7,
974 01 Banská Bystrica, Slovensko
info@dogfestival.sk, http://www.dogfestival.sk

Německo
Internationale Ausstellung Dresden 21./22.04
Po uzávěrce
VDH Europasieger CAC + CACIB Dortmund 11. 13.05.
Po o Po uzávěrce
Nat. und Internat. Ausstellung Saarbrücken, 27. + 28. 05.
II.uzávěrka: 18.05
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00 – 0, Fax: 02 31/59 24 40
E Mail: saar@vdh.de, http://www.cacib saarbruecken.de/
Nat. und Internat. Ausstellung Erfurt, 09. + 10. 6.
I. uzávěrka: 11.04., II.uzávěrka: 02.05.
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00 – 0, Fax: 02 31/59 24 40
E Mail: erfurt@vdh.de, http://www.vdh thueringen.de

Internationale Ausstellung Neumünster 02. 03.06.
I. uzávěrka: 14.04., II.uzávěrka: 28.04.
Karin Wegner, Hebbelstr. 20, 25336 Elmshorn
Tel.: 0 41 21/9 48 45, Fax: 0 32 226 / 803 518
E Mail: vdh nord@t online.de, http://www.vdh nord.de
Internationale AusstellungAugsburg 21. 22. 07.
I. uzávěrka: 11.05., II.uzávěrka: 25.05.
STICH Messeservice, Thorwaldsenstr. 29, 80335 München
Tel.: 0 89/1 23 46 34, 0 89/1 23 49 17
E mail: info@vdh bayern.de, http://www.vdh bayern.de/

Rakousko
ÖCLH Clubschau 2012 Anthering / Salzburg/ 19.05.
při Světové výstavě.
Rozhodčí: Willi Güllix (D) / Denis Vernon (F) / Thomas Walker (A)
I. uzávěrka: 06.04., II.uzávěrka: 05.05
29

http://www.walk on.co.at/show
CACIB Klagenfurt (dvojvýstava s Slovinskem Bled) 16. 17.06.
Uzávěrka 16.05. 2012
Österreichischer Kynologenverband (ÖKV)
Siegfried Marcus–Straße 7, 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667; Fax: +43(0)2236/710 667 31
e mail: ausstellungen@oekv.at
2x CACIB Oberwart (dvojvýstava s Maďarskem Szombáthely) 14. 15. 07.
2012
Uzávěrka 16. 06. 2012
Österreichischer Kynologenverband (ÖKV)
Siegfried Marcus–Straße 7, 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667; Fax: +43(0)2236/710 667 31
e mail: ausstellungen@oekv.at

Maďarsko
2 x CACIB Miskolc 07. a 08.04.
Po uzávěrce
2x CACIB + CAC Komárom 26. a 27. a 28.05
II. uzávěrka 26.04.
MEOE Budapest ,1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38 40.
Tel.: 06 1/208 2300/118 és 119m, fax:06 1/208 2303
e mail:meoe@t online.hu, www.kennelclub.hu
CACIB Pécs 23. 24.06
I. uzávěrka 23.04, II. uzávěrka 24.05.
MEOE Pécsi Önálló Jogú Szervezete, 7601 Pécs, Pf. 262.
Fax: 06 72/314 776
e mail: meoepecs@gmail.com, info@meoepecs.hu
www.meoepecs.hu
Duo CACIB Szombathely (s Rakouskem) 14. 15. 07
I. uzávěrka 18.05, II. uzávěrka 15.06.
MEOE Szombathelyi Önálló Jogú 9700 Szombathely 11.es Huszár út
9701 Szombathely Pf: 200
Tel: 0630/849 8185, e mail: meoeszombathely@meoeszombathely.eu
www.meoeszombathely.eu

Výsledky výstav I/ IV. 2012 do čtvrtého pořadí
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VII. Hanácká národní výstava Brno, 8. 1. 2012
rozhodčí: M.Václavík, CZ
Psi
Třída mladých
V1, CAJC, NJM
V2
V3
V4
Mezitřída
VD1
Tř.otevřená
V1, CAC, NV, BOB
V2, res. CAC
VD3
VD4
Tř. šampiónů
V1, CAC
V2,res.CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
VD4
Mezitřída
V1, CAC,NV
V2,res.CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC
V2
Tř.pracovní
V1
Tř. šampiónů
V1,CAC
Tř.veteránů
V1,NJV
V2

Mr. Maurice Kinglords
Mischa P. Bora z Milotiček
Aron Blue Amazing Leon
Happy Mr. Hart z Leonkovho raja
Highlander vom Kloster Lorch
Capucino Vanika vom Bauernhof
Bard od Bezdynky
Bertino Vanika vom Bauernhof
Arron Akiroja
Aron From Leo’s Home
Bady od Bezdynky

Celsea od Bezdynky
Ami Amazing Leon
Agnes Bella Amicizia
Drina Willy Arcondia
Cinderella Vanika vom Bauernhof
Carolline Jökll Galaxy Oss
Fany Me Dojet
Alexis Tyro Goldenleon
Faty Me Dojet
Aegina Szafranowa Sfora
Curie Amad Happy Leon
Katy Lesní lom
Big Rose Sedmidomky

MVP Wintershow, Trenčín 28. 29. 1.
Rozhodčí: A. Polgár, CZ
Psi
Třída mladých
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V1, CAJC
VD2
VD3
Mezitřída
V1,CAC ,CACIB
VD2
Tř.otevřená
V1, CAC
VD2
Tř. šampiónů
V1, CAC, res.CACIB
V2,res.CAC
Feny
Třída mladých
V1, CAJC
V2
VD3
VD4
Mezitřída
V1,CAC,res.CACIB
VD2
Tř.otevřená
V1, CAC
V2,res.CAC
Tř. šampiónů
V1,CAC,CACIB
V2,res.CAC
Tř.veteránů
V1

Mr. Maurice Kinglords
Artuš Bell Amicizia
Happy Mr. Hart z Leonkovho raja
Lokrik P. Bora z Milotiček
Lenny P. Bora z Milotiček
Alex Benjamina od Holešky
Matúš od Pálfych
Aron From Leo’s Home
Bady od Bezdynky

Cindy Löwe von Blumengarten
Celsea od Bezdynky
Doris Löwe von Blumengarten
Agnes Bella Amicizia
Curie Amad Happy Leon
Aysha Ege –Ma –Ka
Ina od Špitálského dvora
Aylin z Paskovského panství
Ginnie Ensson Bohemia
Juhászvári Kedves Héra
Baskija Moravský jih

DUO CACIB Brno 4.2. 2012
Rozhodčí: V. Adlt, CZ
Psi
Třída mladých
V1, CAJC
VD2
VD3
D
Mezitřída
V1,CAC ,CACIB,BOB
V2, res.CAC
V3
VD4
Tř.otevřená

Aron BlueAmazing Leon
Aron z Poběžovického kopce
Aarre RoyAmazing Leon
ArtušBella Amicizia
Matze P.Bora z Milotiček
Ullises Nasza Duma
Mischa P.Bora z Milotiček
Napoleon Corzeiz Galkina Gnezda
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V1, CAC
VD 2
VD3
VD4
Tř. šampiónů
V1,CAC,res.CACIB
Tř.veteránů
V1
Feny
Třída mladých
V1, CAJC, BOJ
V2
V3
V4
Mezitřída
V1,CAC,CACIB

Anthony od Bučického mlýna
Lucky P.Bora z Milotiček
ErgoBo Za Pi
Arron Akiroja

V2
VD3
VD4
Tř.otevřená
VD 1
VD 2
VD3
VD4
Tř. šampiónů
V1, CAC,res.CACIB
Tř.veteránů
V1,BOV
V2

Carolline Jökll Galaxy Oss
Lea Sisi P.Bora z Milotiček
Curie Amad Happy Leon

Baldur Psia Psota
Arson ze Západní Moravy

Matylda P.Bora z MIlotiček
AgnesBella Amicizia
Celsea od Bezdynky
AmiAmazing Leon
Mairwen P.Bora z Milotiček

Ina od Špitálského dvora
Gloria Winta Salve Leon
Catalina Ruth Arcondia
Upoleta Löwe von Blumengarten
GinnieEnsson Bohemia
Baskija Moravský jih
Katy Lesní lom

DUO CACIB Brno 5.2. 2012
Rozhodčí: Dolejšová Olga, CZ.
Psi
Třída mladých
V1, CAJC
Arni z Poběžovického kopce
V2
Aron Blue Amazing Leon
V3
Aarre Roy Amazing Leon
V4
Aron z Poběžovického kopce
Mezitřída
V1,CAC
Matze P.Bora z Milotiček
V2,res.CAC
Ullises Nasza Duma
Tř.otevřená
V1, CAC,CACIB,BOB Bard od Bezdynky
V2,res.CAC
BaltazarBobravský meandr
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V3
V4
Tř. šampiónů
V1, CAC
Tř.veteránů
V1
Feny
Třída mladých
V1, CAJC,BOJ
V2
V3
V4
Mezitřída
V1,CAC,res.CACIB
V2, res.CAC
V3
V4
Tř. otevřená
V1,CAC ,CACIB
V2,res. CAC
V3
V4
Tř. šampiónů
V1, CAC

Fido Nobert
Napoleon Corzeiz Galkina Gnezda
Bady od Bezdynky
Arson ze Západní Moravy

Matylda P.Bora z MIlotiček
Ami Amazing Leon
Celsea od Bezdynky
Agnes Bella Amicizia
Carolline Jökll Galaxy Oss
Curie Amad Happy Leon
Mairwen P.Bora z Milotiček
Lea Sisi P.Bora z Milotiček
Ina od Špitálského dvora
Alexis Tyro Golden leon
Gloria Winta Salve Leon
Havanna vom Dreiburgenland
Ginnie Ensson Bohemia
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Vážení členové,
Ještě jednou se prosím vás zamyslete, zda jste zaplatili
příspěvky na letošní rok.. V případě, že jste zapomněli a chcete být
nadále našimi členy, kontaktujte nás.
Je před námi květnové setkání, výstava a navíc ještě členská
schůze.. Bude se jednat o polyneuropathii, o chovu, ale hlavně budou
opakované volby. Věříme, že si uvědomujete závažnost tohoto aktu a
většina z vás na schůzi přijde.
Jistě i vám záleží na tom, koho budete mít ve výboru v
budoucím období a na koho se tedy budete obrace,t když budete něco
potřebovat. Budou to ti, které si zvolíte vy sami a to právě na této
schůzi. A také nezapomeňte, že i vy můžete kohokoliv navrhnout. Je
jen nutné to mít s tou osobou projednáno. Musí s kandidaturou
souhlasit a také musí přijít na schůzi
Závěrem bychom chtěli členům, tedy jen některým, velmi
poděkovat. Tolik příspěvků k jednomu číslu ani nepamatujeme. A
nemějte strach, pokud by se někdy stalo, že se váš příspěvek do
aktuálního čísla nevejde, dáme ho tam v čísle příštím. Jen máme
obavu, aby vám to vydrželo. No, uvidíme za pár měsíců.
Vaše redakce

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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Tř.veteránů
V1,BOV
V2

Baskija Moravský jih
Katy Lesní lom
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