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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 !
Máme za sebou již polovinu roku včetně naší dvojvýstavy , která se
mimořádně konala v Jedovnici, okres Blansko. Organizaci výstavy chybělo
tradiční zázemí, ale vzhledem k dostatečnému výstavnímu prostoru a hlavně
vydařenému počasí se vše dalo zvládnout. Počet vystavených psů byl uspokojivý, rozhodčí mírně shovívaví. Zvláště pan rozhodčí Król z Polska se snažil neodradit ani jednoho vystavovatele, i když se pejsek nechoval příliš vzorově.
Důkladné posouzení od paní dr. Šimáčkové bylo již tradičně očekáváno každým zkušenějším vystavujícím. Na výstavě jsme také přivítali hospitující manžele Jandovi, kteří se tak připravují na dráhu rozhodčího pro naše plemeno.
Třídy byly obsazeny již od štěňátek až po veterány. Úsměvným zpestřením
každé naší výstavy je soutěž Dítě a pes, kde spíše vede pes dítě než obráceně.
Pro umístěné soutěžící byly připraveny překrásné poháry. Po Klubové výstavě
následovala bonitace nutná pro uchovnění mladých jedinců. Na podzim nás
čeká další Klubové setkání , sejdeme se na další Klubové výstavě, tentokrát bez
zadávání titulu Klubový vítěz. Součástí tohoto setkání bude i členská schůze.
Doufejme, že nás opět vydařeným počasím přivítá oblíbený areál v Zubří. Těšíme se na shledání s vámi všemi.
Děkujeme všem, kteří nám posílají příspěvky a náměty do Zpravodaje. Jedním z námětů bylo vytvoření seriálu o vystavovaní určené zvláště těm,
kteří začínají a vystavují svého prvního leonbergera. Pokusíme se tento námět
zrealizovat Chtěli bychom vám připomenout, že se i vy můžete zapojit do tvorby Zpravodaje svými příspěvky. Příspěvkem může být i několikařádková zpráva o tom, kde se vám na výstavě líbilo či nelíbilo a proč. Můžete sdělit své pocity či názory na cokoli, sdělit své zkušenosti s veterinárním ošetřením svého
pejska, nebo napsat své potíže s výchovou či zdravím a krmením. Samozřejmě
si rádi přečteme veselou i smutnou historku z vašeho soužití s leonem. Pošlete
též fotografie, které byste chtěli uveřejnit ve Zpravodaji nebo na internetu. Fotky nemusí být pouze ve výstavním postoji. Určitě fotíte svého miláčka
v různých situacích.
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

Chov. stanice
Otec
Matka

Z Řešetovkých pastvin
BORRIS od Brdské studánky
IMMY FLORENCIE Zařické
údolí

Datum narození
Narozeno
Psů

20.4.2009
21.4.2009
B

Pavlosková
Denisa

I.krytí

25.4.2009

II.krytí

27.4.2009

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

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen
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Dujíčková Erika MUDr.

A

Daňko Josef
2.5.2009
E

Nováková Dominika
3.6.2009

Zprávy výboru

.

Vážení členové. Dle klubových normativů je povinností výboru uspořádat členskou schůzi každoročně. Při našem jarním setkání jsme pořádali dvojvýstavu a na členskou schůzi by bylo málo času. Takže si dovolujeme tímto
vás všechny pozvat nejen na zářijové setkání spojené s výstavou, ale i na:

N
e
j
d
é
l
e

Řádnou členskou schůzi
Konanou dne 12. září 2009 v rekreačním středisku ŽĎAS v Zubří u
Nového města na Moravě. Začátek bude po skončení večeře v cca 19,00 hod.
Program:
Zahájení
Schválení 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
Projednávání a schvalování drobných doplňků a změn Zápisního řádu,
Kárného řádu a podmínek klubové soutěže
Diskuse
Schvalování usnesení řádné členské schůze
Závěr
V příloze tohoto čísla zpravodaje najdete všechny potřebné dokumenty k zúčastnění se jak našeho klubového setkání, tak výstavy či bonitace.
Vzhledem k určitým potížím v současné vzájemné komunikaci mezi
výborem a členy, se výbor rozhodl k založení zvláštní emailové adresy, na kterou je třeba směřovat veškeré informace od členů, jako je posílání fotografií,
výsledků z výstav do klubové soutěže a i ostatní věci, které člen požaduje ke
zveřejnění na klubových stránkách.
mskchpl@gmail.com
Ostatní emailové adresy členů výboru zůstávají v platnosti a jsou členům k dispozici pro přímou korespondenci s tím členem výboru, který má dle své funkce,
danou problematiku na starosti.
Výbor MSKCHPL

Můj masochistický víkend
Ráda bych napsala pár slov (nejspíš jich bude trochu víc...) ke klubovému setkání, které bylo spojeno s klubovou a speciální výstavou. Vlastním
jednoho leonbergřího kluka Frama Ensson Bohemia (Drobka) a jednu dvounohou lidskou slečnu Anežku (naší pětiměsíční dceru). Jsem chovatel resp. majitel začátečník, protože je to můj první leon a upřímně i první vlastní pes.
Ani nevím, jak začít, abych popsala všechny dojmy a pocity, kterých
8
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byl tento víkend plný. Začnu ale tím nejdůležitějším a tím je poděkování. Patří
vlastně všem! Protože kdekoli jsme se objevili s Anežkou, tam se našlo pokaždé mnoho lidí, kteří ač jsem je viděla poprvé v životě a oni nás, tak ochotně a
nezištně nabízeli pomocnou ruku. A přiznávám, že byla opravdu potřeba. Děkuji všem, za jejich velikou ochotu a snahu trochu mi ulehčit poněkud "bojový"
víkend v kombinaci pětiměsíční dítě, pes a já na vše sama. Vy všichni máte
nemalý podíl na našem obrovském a nejspíš životním úspěchu!!!
Tímto je to nejdůležitější napsáno a teď zkusím trochu přiblížit, jak
vše probíhalo. Spousta lidí se pozastavovala nad nápadem, že jsem vyrazila s
mimčem a psem sama na takovou akci a tříhodinovou cestu autem. Někteří to
obdivovali, ale určitě byli i tací, kteří to neschvalují... Ani já bych tuto variantu
nevolila dobrovolně, ale okolnosti tomu tak chtěly. Výstavy jsem přihlásila
velice brzy, snad hned po Novém roce. Moc jsem se těšila, jak si s manželem,
Anežkou a Drobkem uděláme prima výlet. Jenže jak už to bývá: člověk míní,
osud mění. Takže manžela zaměstnavatel poslal na čtrnáct dní na služební cestu
a pochopitelně v termínu srazu. A teď babo raď. Stála jsem před docela složitým rozhodováním, zda nechat propadnout peníze a šanci potkat spoustu stejně
"postižených" lidí, případně si nechat ujít nějaký ten výstavní úspěch. Nebo zda
jet sama a připravit si trošku "masochistický" víkend a malé galeje...
Kdo mě zná, tušil by předem, jak jsem se rozhodla. Protože vždy je na
těchto akcích spousta známých včetně naší chovatelky paní Mráčkové s manželem, řekla jsem si, že Anežka půjde určitě z ruky do ruky a nebude žádný problém. Ale opět zasáhla "vyšší moc". Mráčkovi jsou v očekávání tedy jejich
Franciss Bess ;-) takže se na takovou velkou akci rozhodli nejet. Stejně tak i
další chovatelé, které znám trochu blíže. Ale opět se ukázalo, že nejen leonberger má obrovské dobrácké srdce, ale že ho mají i jeho majitelé. Takže paní
Mráčková přijela na otočku v pátek, aby mi byla oporou a podala pomocnou
ruku. Za což ještě jednou moc děkuji! A pomocnou ruku, jak jsem již zmínila,
nabídli snad všichni, které jsem za ty dva dny potkala.
Pro maminky, které by měly chuť podniknout podobný "kousek": věřte, že to opravdu není žádná legrace. Zvládnout se to dá, ale já jsem byla slušně
uštvaná a když Anežka velela budíček ve čtyři hodiny ráno tak i absolutně vyřízená... Vše mi několikanásobně vykompenzoval Drobkův úspěch, ale rozhodně
nepočítejte s tím, že si při podobném výletu odpočinete :-)
Teď se snad konečně dostanu k samotným výstavám. Odjížděli jsme
ve čtvrtek s tím, že když to s Anežkou bude moc velký boj, tak zůstaneme pouze na klubovku a po ní a bonitaci pojedeme domů. Speciální výstavu bych holt
oželela. S touto myšlenkou jsem koketovala i celý pátek. Už proto, že naše vystoupení na KV nebylo nijak ohromující, Drobek dostal sice výbornou, ale opět
běhal absolutně znechuceně a piškoty ho nechávaly v klidu. Proto jsem si říkala, že předvádět 2,5 roku starého psa, který běží jako zasloužilý veterán je spíš
pro srandu přihlížejícím, než základ na dobrý výsledek. A všichni víme, že
když pan pes nechce, tak prostě nechce a přes to nejede vlak... Ale odpolední
bonitace mi trochu spravila chuť.
Bonitovala paní rozhodčí Šimáčková, tak jsem sebrala odvahu a sýro9

vé pamlsky, které jsme dostali za účast na výstavách :-) a šli jsme na to. No a
ejhle, ne že by si Drobek vzal k srdci mé promlouvání do duše, ale zachutnaly
mu nové odměny a dělal, co uměl. Co na plat, za kus dobrého žvance se přetrhnou i větší hvězdy ;-) Takže bonitace dopadla výborně a získali jsme velice
krásný bonitační kód. To mně poněkud spravilo náladu, takže jsem si řekla, že
když už tam jsme, tak i tu speciálku riskneme.
Ráno jsme odhodlaně nastoupili, já s kapsou plnou sýrových dobrůtek
a Drobek s mlsným pohledem... Opět to fungovalo, takže jsme dostali výbornou a šli do odpoledního boje o pořadí. Ale znáte to, zákon schválnosti je neúprosný, postoupilo nás pět, takže jsem s hrůzou čekala, že my budeme ti první
tedy pátí, kteří odejdou s nepořízenou. Kromě toho sýrové pamlsky zmizely
rychlostí blesku, protože Drobek měl pro svou motivaci neuvěřitelnou spotřebu :-( Tentokrát nezasáhla vyšší moc, nýbrž pamlsky od paní Toncarové, které
tímto mockrát děkuji, protože vlastně ona má hlavní podíl na tom, že mám doma vítěze speciální výstavy! Takže paní Toncarová přišla jen tak mezi řečí
Drobka uplatit čímsi smradlavým, ale pro našeho šampiona maximálně chutným a něco málo nám ještě před svým odjezdem nechala od cesty. S touto smrdutou pochoutkou v kapse jsem tedy nastoupila do odpoledního rozstřelu. Drobek běhal jako drak! Nos natažený za touto páchnoucí věcí a konečně běžel jak
se na gentlemana jeho věku sluší. Kdo ho zná, slovo gentleman v souvislosti s
Drobkem naprosto chápe...
Moje radost byla obrovská, když paní rozhodčí ukázala na nás jako na
vítěze třídy otevřené. Byla jsem v sedmém nebi, protože posledních pár výstav
bylo ve znamení "důchodce", jak jsem již psala a teď V1 CAC. V nic dalšího
jsem nedoufala už proto, že z třídy šampionů postoupil do boje o nejlepšího psa
výstavy Dag Me Dojet a všichni víme, že to je ostřílený psí šampion. Před tímto bojem jsme se dali do řeči s majiteli Dagouše a svorně si "zanadávali" na ty
naše psí lenochy. Oba kluci totiž shodně ladně a svižně běhají hlavně venku z
kruhu, ale když přijde na věc předvádí ovci vedenou na porážku...
V této chvíli už Anežka byla na hlídání u majitelky Lexe Lesní lom,
která ač jejich pes byl naším Drobkem poražen, velice ochotně naši holku pohlídala. Takže také děkuji! Jak jsem již napsala, u leonbergerů zášť a naschvály
opravdu nefungují! Nastoupili jsme tedy do kruhu opět s patřičně smrdutou
kapsou a Drobek běžel a běžel. Jen ten jeho veselý ocas nám dělal těžkou hlavu. Protože když jím zrovna nemával radostně, že byl mnou pochválen, tak ho
bojovně zvedal, aby dal Dagovi najevo, že se jeho konkurence určitě nezalekne :-) Ale vždy se mi povedlo, aby ocas alespoň na chvíli měl v postoji jako
správný leon. No a světe div se, paní rozhodčí opět ukázala na nás! To už jsem
nevěřila vlastním očím a uším a měla slzy na krajíčku. Byla jsem uštvaná, zpocená, kapsa mi od těch prapodivných pamlsků smrděla ;-) ale byla jsem v sedmém nebi.
Začala jsem v koutku duše doufat v úspěch nejvyšší. Jala jsem se tedy
zjišťovat, kdo že nám bude konkurovat jako vítězná fena. V tom nadšení jsem
úplně zapomněla, že jsme na klubovém setkání MSKCHPL, kde samozřejmě
nemůže chybět Celesta Najmurská cesta, kterou před úspěchem nemůže zasta10

vit snad nic, protože je to opravdu výstavní profík, který výhry sbírá jako houby po dešti. Jakmile jsem to zjistila, nálada mi trochu poklesla. Ale říkala jsem
si že i tak máme úžasný výsledek a o BOBa nastoupíme jen do počtu. Nebudu popisovat, jak jsem se znovu nervovala,
Drobka lákala na smrduté odměny a oba jsme
běhali jako o život. Prostě měli jsme to obrovské
štěstí, že jsme vyhráli my! Ale bylo to o leonbergří chlup :-)
Ze stručného článku vznikl neplánovaně román, takže jen na závěr: děkuji MSKCHPL
za nezapomenutelný zážitek! Děkuji všem
ochotným duším za jejich laskavost a velikou
pomoc! Děkuji paní Toncarové za živou vodu
pro našeho Drobka! Děkuji paní Mráčkové za
pomoc a znovu a znovu i za to, že mi před dvěma roky Drobka vůbec nechala, jako naprostému
začátečníkovi a laikovi! A největší zásluhy a dík
patří našemu Drobkovi Framu Ensson Bohemia,
který dosáhl tohoto velikého úspěchu hlavně díky své úžasné povaze a snaze
udělat pro mě první i poslední!
P. S. : Drobek byl samozřejmě patřičně odměněn, hned po příjezdu
povečeřel kilo makrel a druhý den dostal obrovskou uzenou kost jako zákusek
po snídani :-)
Soňa a Anežka Špičákovi

O vystavování – část 1.
Tento článek, či vlastně malá série článků, vznikl na základě požadavků některých našich členů. Sice jsme již několikrát nabízeli pomoc méně zkušenějším a dokonce dvakrát po výstavách v Zubří jsme uspořádali minipřednášku o vystavování, spojenou s ukázkami, ale asi je to málo. Vyslyšení
této prosby bylo podpořeno i zkušenostmi z poslední naší klubové výstavy, kde
v některých případech bylo horší hodnocení psa či feny způsobeno nikoli tvorem čtyřnohým, ale dvounohým.
Nechci si nárokovat, ohledně vystavování, patent na rozum, ale bylo
by špatné, když by se předvádějící za více než 200 absolvovaných výstav něco
nenaučil. Ohodnocením toho, že převádějící zvládá v kruhu to, co má umět on i
jeho pes, je potom poznámka rozhodčího v posudku o pěkném či dokonce perfektním předvedení. A nám se to skutečně u Alexe i Celesty několikrát podařilo. Proto, prosím, berte tyto články jako snahu o to, aby se i vám takovéto věty
ve vašich posudcích objevily.

Úvod a teoretická část.
Co je to výstava a k čemu slouží? Na výstavu můžeme pohlížet pod
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několika úhly. Jednak je to společenská událost. Pro někoho je to možnost, na
které se může poohlédnout po pejskovi pro svoji fenku. Ale především je to pro
každého možnost, kde může toho svého nebo tu svoji všem ukázat a případně
se pokusit získat nějaké pěkné ohodnocení či dokonce titul. V minulosti byly
slyšet názory, že vystavování a chov je něco úplně jiného a tyto věci se nemají
nijak spojovat. Ze svých zkušeností a to z výstav skoro z celé Evropy, mohu
zodpovědně prohlásit, že je to právě naopak. Váš pes jako pes krycí a vaše případná štěňátka budou mít mnohem více šancí se dostat do chovatelských rodin
(a tím pádem být zase v kynologické společnosti viděni), tím víc, čím lépe budete na výstavách hodnoceni. Je to vlastně taková reklama. Na druhé straně
musím uznat, že u řízených chovů je vliv výsledků výstav silně potlačován,
protože páry na krytí vybírá jeden člověk podle jiných kritérií. Bohužel se
v takových případech může stát, že těmi kritérii nejsou kvality psa, ale „kvality
člověka“.
A teď k výstavám samotným. Co se vlastně na výstavě u leonbergerů
posuzuje? Leonberger není typické pracovní plemeno. Z historie víme, že byl
vyšlechtěn především jako plemeno
společenské. Tím, mimo výjimky,
nemají zkoušky z výcviku, ale na
výstavu chodí vystavovat krásu svého plemene. V praxi to znamená co
nejvíce se přiblížit ideálu, tzn. standardu plemene. Každý majitel psa
by měl znát standard plemene a tím
vědět, která vada je vylučující a kte-

rá menší vada či odchylka je
ještě tolerována. Slovem tolerována, zde myslím ve smyslu bonitace, či tedy uchovnění.
S vylučující vadou tady nebudu
mít chovného psa, ale to neznamená, že nemohu jít na výstavu.
Příkladem takového paradoxu je
dysplazie. I když vám nebude
pes kvůli vysoké dysplazii
uchovněn, v klidu s ním můžete chodit po výstavách a třeba i vyhrávat. Takové
příklady známe jak u nás, tak i v jiných státech Evropy. Jsou i případy, na které se různí názory samotných rozhodčích. Jestliže budete mít kastrovaného psa,
nemůžete na výstavu. Důvodem je chybějící část zevních pohlavních orgánů,
varlat. To je vylučující vadou z chovu a pro rozhodčí je to důvodem
k vyloučení z posuzování. Ovšem kastrace feny je po nějaké době na pohled
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k nepoznání a rozhodčí tedy takovou fenu klidně posoudí. Dalším problematickým místem, z hlediska posuzování, je chrup, zejména potom případy ztrát
zubů. Nebudeme zde psát o státech, kde i jiné chybějící zuby než M3 nejsou
důvodem k vyřazení z chovu a tím tedy i z vystavování. Chci se zde zmínit o
ztrátě zubů v dospělosti, většinou úrazem. Zde je nanejvýše nevhodné to, že
není jednotný názor na tuto problematiku u rozhodčích. Naštěstí je naprostá
většina těch, kteří respektují tzv. „zubní kartu“. Zubní kartu podepisují tři různí
rozhodčí po zevrubné prohlídce vašeho miláčka a podepisují v ní, že ten váš má
zuby všechny, jaký má skus a do poznámek mohou uvést nějaké drobnější odchylky od ideálu jako např. křivý zub či rozházenou linii. Setkal jsem se ovšem
u jednoho českého rozhodčího s názorem, že zubní kartu nebere a když psovi
chybí zub, je to jako kdyby na soutěž o miss přišla adeptka jen s jedním ňadrem.( to je doslovná jeho citace) Z vlastní zkušenosti mohu zubní kartu jen doporučit. Náš Alex díky ní mohl i s chybějícím zubem absolvovat ve svém posledním výstavním roce 34 výstav a ani u jedné mu tento handicap nebyl důvodem k horšímu posudku.
Tolik k úvodu a příště si povíme něco o strategii při vystavovaní a i
samotným nutnostem toho základního, co je v kruhu potřeba znát, umět a co
musíte toho vašeho naučit.
Josef Zeman

Jak vybrat štěnátko
Na štěňata bychom se měli jet podívat alespoň dvakrát. Když to není
možné, nezbývá nám nic jiného, než věřit informacím od chovatele a vydat se
přímo pro štěně. Vybírat štěně by měl ten, který se o něho bude nejvíce starat.
Ostatní členové rodiny mají často jiné představy o povaze štěněte a někdy nesouhlasí ani s plemenem, pro které jsme se rozhodli. Předem se také obeznámíme se základními potřebami štěněte a standardem plemene.
Odebrat štěně od matky v 6 týdnech je povoleno jen výjimečně, běžné
je to po 8. týdnu věku štěněte. V chovatelském řádu (pro psy s průkazem původu) je stanovený věk odběru od 7. týdne a jistě to má své opodstatnění. Tento
kompromis se musí dodržovat, aby bylo štěně dobře vyvinuté a ještě se částečně socializovalo mezi sourozenci. Ani argument chovatele, že šestitýdenní
štěňata už dobře sama přijímají potravu a jsou samostatná, není dostačující.
Příliš pozdě odebraná štěňata si zase mohou obtížně zvykat na nového majitele.
Záleží ale i na povaze štěněte, socializaci u chovatele i na přístupu nového majitele. Neméně důležité je dodržování ochranné lhůty po očkování. Tím se termín odběru posune přibližně mezi 9. týden a 3. měsíc.
Štěně připravené na cestu ""do světa"" by mělo být tzv. zralé tedy dobře vyvinuté. Ať už po psychické nebo fyzické stránce. Vyhledává kontakt s chovatelem i ostatními lidmi, hraje si s matkou i sourozenci, není však na nich už příliš
závislé. Se zájmem objevuje okolní svět, ale je opatrné při setkání s neznámými
podněty. Přijímá bez potíží pevnou potravu (prořezané by měly být všechny
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mléčné zuby), dobře se pohybuje. Návštěvu u chovatele si samozřejmě předem
domluvíme.
Začínající pejskař by si měl vybrat štěně s vyrovnanou povahou. Tu
požaduje i většina už zkušených majitelů psů. Jak ji ale poznat? Prostě dobrým
pozorováním. Oporou by nám měl být chovatel, který už štěňátka dobře zná.
Také by nás měl upozornit, že správné reakce poznáme většinou kolem 5. týdne
věku štěňat.
Výběr mezi štěňaty
Přiběhne-li se hned některé na vás podívat, jen co se u nich objevíte a
k tomu má ještě zdvižený ocásek a hned vás tahá za nohavici? Při hlazení po
hlavě vrčí nebo vás rovnou kouše do rukou? Takové štěňátko může být moc
sebevědomé a dominantní a jestli nemáte dostatečné zkušenosti, budete mít
pravděpodobně s jeho výchovou problémy. Často se stává, že takoví pejsci později vládnou celé rodině a bývají i nebezpeční. Zkušení cvičitelé si však taková
štěňata, právě pro svou neohroženost a odvahu, běžně vybírají např. k výcviku
obrany či ostraze.
Když na ně zavoláte, zamlaskáte a zatleskáte (u malých štěňat si dřepněte nebo se alespoň skloňte) štěně s vyrovnanou povahou většinou všeho zanechá a i když si vás do teď moc nevšímalo, přiběhne se podívat, co se děje.
Vyjdete-li mu vstříc povzbuzením, snaží se i ono navázat kontakt. Skáče po
vás, chce vám olíznout obličej. Plazí-li se štěňátko po zemi a při pohlazení se
hned obrací na záda bude sice velmi citlivé, ale protože na zavolání přiběhlo,
tak je zde předpoklad, že se s ním spolupráce při výchově i výcviku úspěšně
rozvine.
Štěňátka s méně závislou povahou se většinou jen podívají, co že se to děje, ale
dál se budou např. spolu prát. Na šustící sáček s piškoty je ale určitě přivoláte
(je-li jim tento zvuk povědomý). Při pohlazení se budou odtahovat, s těmito
psíky bývá horší spolupráce. Měli byste vzít v úvahu i požadované vlastnosti
plemene a rychlost vývoje takových štěňat.
Bázlivější štěňátka vás budou zpovzdáli pozorovat, případně poštěkávat, když se k nim budete blížit. Podaří-li se vám je ulovit, na hlazení nezareagují. S těmito štěňátky bývá nejvíce práce, protože jim trvá delší dobu než překonají bariéru nejistoty vůči svému okolí. Nepatří do nezkušených a zejména
necitlivých rukou. Potřebují důslednou a trpělivou socializaci (tak jako příliš
sebevědomá štěňata). Při získání vzájemné důvěry to většinou bývají dobří hlídači a velmi oddaní psi.
Začnete-li se od štěňat vzdalovat, vyrovnané štěně za námi alespoň
kousek poběží. To také může udělat ale i štěně moc sebevědomé. Někdy rychlým odběhnutím, upoutáte pozornost i psíků méně závislých nebo bázlivých.
Hodíte-li mezi štěňata např. klíče nebo jimi zachrastíte, většina štěňat
se přirozeně lekne, ale rozhodující jsou jejich další reakce. Příliš sebevědomé
štěně sebou sice trhne, ale pak se běží podívat na tu zajímavou věc - se zdviženým ocáskem nebo i s vrčením. Ta s vyrovnanou povahou některá i poodběhnou, ale rychle se vrátí také zkontrolovat co se to stalo. Kdežto bázlivá štěňátka
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utečou, nebudou se chtít vrátit, případně budou z bezpečné vzdálenosti poštěkávat.
Půjčíte-li si od chovatele oblíbenou hračku štěňat a když upoutáte jejich pozornost, hodíte ji kousek od nich. Hravé štěně se snaží hračku získat pro
sebe. Reakce štěňátek zajímá i samotné chovatele nejen pracovních plemen, a tak už většinou mají nadějné
aportéry pro nás vytipované. Pozor, i
méně sebevědomé štěně může být
dobrý aportér, ale protože se pro hračku vyřítil i dominantnější bratříček,
podřídivější pejsek mu ji pravděpo-

dobně přenechá. Štěně s velkým
sebevědomím bude, při odebírání
hračky, možná vrčet nebo ji bránit.
Proto si štěňátka raději vyzkoušíme
i jednotlivě.
Základní test povahy štěněte
Budoucí povaha se často
projeví už v mladém věku. Ale ať už si vyberete jakékoli štěně, nesmíte zapomenout, že se jeho povaha může změnit. Běžné je to v období dospívání. Ale
také při nesprávné výchově, vlivem pozitivních či negativních zážitků, kterých
jste si možná ani nevšimli, nebo je pokládali za bezvýznamné. Přitom mohou
mít na další vývoj chování velký vliv. Reakce štěněte na nečekané podněty vám
mohou mnoho napovědět:
Vykročte prudce proti němu. Může se přikrčit, položit na záda, ale
nemělo by utéct. Zvedněte jej do náručí nebo podržte v natažených rukách od
těla. Mluvte na něj klidným hlasem, štěně bude asi zpočátku kňourat a vrtět se,
ale za chvíli by se mělo uklidnit. Těm, která se i v budoucnu nebudou chtít moc
podřizovat, nepomůže ani zvýšená intonace hlasu a pravděpodobně vás začnou
i kousat do rukou. Štěně převalte na záda. To s velkým sebevědomím, se bude
této nepříjemné poloze ze všech sil bránit. Štěně s vyrovnanou povahou se za
chvíli uklidní a zůstane ležet. Příliš submisivní nebo nervově labilní štěně se
může i pomočit. Štěně odneste do neznámé místnosti. Najít takový prostor nemusí být snadné, protože štěňata mohou mít, v rámci socializace, volný vstup
do celého domu. Soustřeďte se ale na první reakce štěněte, když se ocitne samotné, bez matky i svých sourozenců. Sebevědomé, vyrovnané či méně závislé
štěně začne zkoumat místnost, bázlivé zůstane tam, kde ho postavíte nebo se
začne stahovat třeba do kouta či k místu, odkud jste ho donesli. Zajímavé pro
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vás také bude, jak štěně zareaguje, když na něj, zatím stále jako neznámá osoba, zavoláte.
Zdraví
Je nutné tuto "sekci" nepodceňovat. Někteří zájemci by z pochopitelných důvodů štěně nejdříve odnesli k veterináři a teprve po
důkladné prohlídce si ho vzali
domů. To ale není možné. Rozumný chovatel vám vyjde
vstříc a nechá od svého veterináře vystavit potvrzení o bezinfekčnosti štěněte, nebo potvrzení
o jeho celkovém zdravotním
stavu. Chrání se tak vlastně i

chovatel, abyste na něj nemohli
svalovat vinu, pokud by štěně
v krátké době po odebrání onemocnělo a prokazatelně se nenakazilo u něj. Veterinář tedy štěňátko důkladně prohlédne, změří
teplotu, zkontroluje tlukot srdíčka
a někdy i odebere vzorek moče
apod. Řada chovatelů přidává ke
štěněti toto potvrzení samozřejmě. Při vybírání se zaměřte na základní znaky, které svědčí o zdraví vašeho
vyvoleného štěněte: Vybrané štěně pozorujte je-li přiměřeně čilé a chová se
přirozeně. Mělo by být také ve správné kondici. Nemělo by být hubené, ale tělo
má mít pevné a kompaktní. Pohublé štěně s velkým bříškem je spíše neodčervené, než dobře najezené. Prohmatáte-li lehce tělo a končetiny, nemělo by jej
nic bolet. Při pohlazení - na zádech proti srsti, musí být srst lesklá, pevná a přiměřeně pružná. To nám také odhalí kvalitu kůže, která by měla být beze strupů,
velkého množství lupů, skvrn (kromě pigmentových), nebo lysin. Oči, uši a
čenich by měly být čisté, bez výtoků nebo zarudnutí. V tlamě štěněti prohlédněte zuby, dásně a jazyk - sliznice by měly být růžové. Mléčných zubů by měl být
plný počet, protože výrazná chudozubost může předznamenat problémy i s růstem zubů trvalých. U některých plemen jsou chybějící zuby důvodem k vyřazení z chovu. Také velké odchylky od správného skusu mohou později psovi
komplikovat život. Prohlédněte i okolí konečníku, jestli tam štěně nemá zbytky
průjmu a ze stejného důvodu také tlapky. Pokud zrovna vykonává potřebu,
zkontrolujeme i trus, jestli je tuhý a nejsou-li v něm cizopasníci nebo jejich
části. Při prohlídce štěňátka s průkazem původu si zkontrolujeme i jeho označe16

ní, jestli souhlasí s uvedeným číslem v evidenci (průkazu původu). Každý klub
má pro své plemeno určené jiné místo a způsob tetování. Tetuje se do pravého
nebo levého ucha, do pravé nebo levé předkolenní kožní řasy a to ještě různými
směry. Tetování musí být dobře čitelné s předpokladem, že tomu tak zůstane, i
když štěně vyroste.
Nejčastější vnější vady
Chcete-li nadějné štěně pro chov (odchovávat potomky s průkazem
původu), měli byste si v případě jakýchkoliv pochybností vybrat štěně jiné nebo dokonce z jiného chovu. Koupě štěněte není většinou levná a vůbec ne krátkodobá záležitost a rozhodnete-li se hned pro štěně s nejistým vývojem, snižujete si tak další pravděpodobnost použití psa do chovu. Každé plemeno se řídí
daným standardem, jehož součástí jsou také nežádoucí znaky:
Kvalitu srsti u malých štěňat někdy neodhadne ani odborník na dané
plemeno. Její kvalita a délka je ale v době odběru už částečně rozpoznatelná.
Některá dlouhosrstá plemena, nemusí mít zrovna při výměně srsti
"reprezentativní" vzhled - jsou to taková oškubaná káčátka. Rozhodující by pro
vás měla být kvalita srsti rodičů (matka štěněte však může v té době také přelínávat).
Barevné znaky nebo jejich nežádoucí velikost či nepravidelnost, které
u vybraných plemen nepovoluje standard. Zkušený chovatel u celkového zbarvení a znaků pozná, jak se bude vyvíjet dále.
Oči, kůže nebo drápy s nedostatečným pigmentem u vybraných plemen. Pozorní musíte být zejména u plemen, kde je podmínkou chovnosti celkově tmavý
pigment.
Nesprávný skus. Markantní rozdíly se během růstu nemusí vyrovnat
(záleží na velikosti a rychlosti vývoje apod.) U některých menších odchylek
chovatelé doporučují např. štěněti podávat velké kosti k ohlodávání. Vodítkem
by pro vás mohl být alespoň skus feny - matky štěněte.
Neuzavřená fontanela (malý otvor způsobený nedostatečným srůstem lebečních
švů). Nejčastěji postihuje malá a trpasličí plemena s klenutějším typem hlavy.
Nejvíce se vyskytuje na temeni, méně na čele a týle. Při odběru štěněte by měla
být uzavřená (požadavek většiny standardů), neuzavřená výrazně snižuje cenu
štěněte - předpoklad neuznání do chovu a možná i zdravotních komplikací.
Pupeční kýla. Je to vystouplý, měkký puchýřek v oblasti pupku, různé
velikosti (nejčastěji jako hrášek), který jde zamáčknout do břišní stěny. Malá
kýla většinou sama zaroste. Zdraví štěněte neohrozí, není-li vyhřeznutá střevní
klička, ale jen podkožní tuk. Velkou kýlu se doporučuje nechat zašít - zvláště
pak fenám (bude-li vůbec správné je použít do chovu). Chovná hodnota štěněte
neklesá, není-li kýla moc velká.
Nesestouplé jedno nebo obě varlátka v šourku. Naděje, že sestoupí, je
přibližně do 3 měsíců - záleží na plemeni. Nejběžnější problém je nesestouplé
jedno varle, které zůstalo v dutině břišní nebo tříselním kanálku (tam ho lze
nahmatat). Nesestouplé varle, výrazně snižuje cenu - předpoklad neuznání do
chovu a při kryptorchizmu předpoklad operace.
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Nápadné změny na kostře nebo ve stavbě těla (hlavně u velkých a obřích plemen). Něco lze správnou výživou a zátěží, částečně i napravit. Markantní odchylky od standardu už někdy nezměníte - např. výrazně zakřivený ocásek, strmé úhlení hlavně hrudních končetin. Zaúhlení končetin můžete nejlépe
posoudit, postavíte-li štěně, na vyvýšeném místě, do výstavního postoje.
Pohyb. I malé štěně by se mělo pohybovat poměrně lehce - hlavně v
klusu. Bez náznaků kulhání, vlečení pánevních končetin nebo klopýtání.
Správný výraz pohlaví. Je rozpoznatelný i u tak malých štěňat. Fenky
by měly být jemnější a drobnější než psi. Rozdíly bývají patrné nejen v celkovém vzhledu a výrazu, ale hlavně v síle hlavy.
Je to věda, vybrat ideální štěně a leckdy se utne i mistr tesař. Takový budoucí
majitel vybírá pečlivě z mnoha štěňat, u různých chovatelů, důkladně si prověřuje předky štěněte a dokonce si přizve na pomoc i dalšího zkušeného chovatele. Ale některé zásadní odchylky ve vývoji se mohou projevit až v dospělém
věku. A tak se zdánlivý šampión, najednou stává nezpůsobilým pro další chov,
výstavy či výcvik.
Většina lidí si chce pochopitelně vybírat jako první, z více pejsků, ale
ani poslední štěně z vrhu nemusí být zrovna to nejméně povedené. Třeba chovateli jen více "přirostlo" k srdci a on se s ním nechce hned tak rychle rozloučit
nebo pro něj stále ještě hledá toho správného majitele.
Vybírejte vždy s rozvahou, v žádném případě se nenechte uchlácholit
řečmi o tom, jak je to normální a běžné, mějte oči na stopkách a nevybírejte jen
podle toho, že tahle ta chlupatá kulička je chudinka ustrašená a utiskovaná.
Převzato z tisku
Pojednání o psincovém kašli.
Psincový kašel - infekční tracheobronchitida psů .syn. kotcový kašel.
Jedná se o onemocnění horních cest dýchacích , které může svým průběhem významně poškodit organismus s možností vzniku trvalých následků.
Toto onemocnění se velmi rychle šíří mezi zvířaty , hlavně v místech ,kde dochází ke koncentraci jedinců.Kotce ,výstavy , svody , veterinární nemocnice
atd. Právě chovatelské akce jsou dle našeho názoru velmi vhodným zdrojem
pro šíření tohoto onemocnění .
Původce : jelikož se v klasifikaci hovoří o syndromu , je patrné že
původců je několik . Virové původce zastupuje virus psí parainfluenzy ( jako
hlavní ) infekce ostatními viry jako psí adenovirus , psí reoviry a psí herpesviry
je dle mnoha autorů diskutabilní.
Bakteriální původce zastupuje mikroorganismus Bordetella bronchoseptica , který dle našich zkušeností v určitých ročních obdobích (podzim a
jaro )a určitých regionech, je příčinou zmiňovaných komplikací onemocnění
dýchacího aparátu u mladých, oslabených a starých jedinců.Ostatní bakteriální
původci, jako je Pseudomonas, Escherichia , Klebsiella, se ve své existenci
vždy podílejí až při významných komplikacích s poškozením dalších orgáno18

vých systémů. Stress , klimatické změny a zátěž jsou spouštěcími mechanismy
syndromu onemocnění.
Dynamika a průběh onemocnění :
Suchý dráždivý kašel záchvatovitého typu , zpočátku bez výhozu
( často popisován majiteli jako zaskočení v krku, bodlák , chlup, kost , jedinec
je však schopný přijímat tekutiny, což mechanickou překážku vylučuje) . Po
několika hodinách se objevuje produkce většího množství vazkého bílého hlenu , časté zvracení polknutého sekretu vede k enormní zátěží srdečního svalu
a při záchvatu k tlakovým změnám v cévním systému. Fyziologickou kompenzací tlakových výkyvů při kašli dochází velmi často ke zvětšení srdečního svalu , který se při komplikacích se stává trvalým. Tím je vždy primárním místem
pro možnost nezvratného poškození kardiovaskulárního aparátu. Tato neviditelná invalidizace jedince je bohužel velmi často podceňována . Akutní kašel se
dá velmi snadno vyvolat lehkým tlakem na průdušnici nebo náhlým pobídnutím jedince k aktivitě ( aport , radost ,vítání, krmení)V počáteční fázi je onemocnění bez teploty a až při rozvoji bakteriálních infektů se může objevit hleno- hnisavý výtok , únava , deprese ,dušnost (stavy vždy svědčí o postižení
ostatních systémů ).Jak již uvádí lidový název psincový- kotcový kašel, je
průběh typický tím ,že se v jakési vlně s inkubační dobou 3-7 dní objevuje u
dalších jedinců (původce jakoby přeskakuje ze zvířete na zvíře).Onemocnění je
velmi nakažlivé !!! Proto se nedoporučuje hospitalizace .
Léčba :
Léčba tohoto onemocnění , právě pro celou řadu skrytých vedlejších
změn, vyžaduje vždy návštěvu u veterinárního lékaře , který kromě klasické
terapie, stanoví individuální posilující program organismu a seznámí chovatele
s termíny kontrol i po odeznění onemocnění.
Jako léky první volby se používají antitusika ( léky tlumící kašel ) v
dávkování určeném lékařem . Antibiotická terapie je vždy na zvážení lékaře a
obvykle je nasazována až po několika dnech , v případě přidružení se komplikací. Kortikoidy (léky tlumící zánět ) jsou dávkovány individuálně, dle stavu
jedince a poškození ostatních orgánových systémů zvířete.
Prevence : proti tomuto onemocnění lze vakcinovat a celá řada komerčně vyráběných smíšených vakcín obsahuje složku psí parainfluenzy , která
částečnou protekci zahrnuje. Bohužel součástí těchto vakcín není bakteriální
původce Bordetella . Ta je obsažena v samotné vakcíně v kombinaci s parainfluenzou . Typy vakcín které jsou na trhu jsou : injekční a intranasální
(aerosol , na nosní sliznici). Jako vhodná kombinace v exponovaném prostředí
a u rizikových pacientů ( vystavující se a služební psi, staří jedinci , jedinci již
s nemocným kardiovaskulárním systémem ) se na našem pracovišti doporučuje
standardní vakcinace, s revakcinací pouze psincového komplexu, po 3-4 měsících a to každoročně .
Rada chovatelům a zamyšlení pro pořadatele psích svodů,výstav a akcí:
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Z počátku banální onemocnění , které může vést k celoživotní invalidizaci jedince, lze minimalizovat již ve své podstatě . A tak je na chovateli , zda
preventivním očkováním předejde nejen útrpné klinice virového kašle , ale i
náročné léčbě a možné invalidizaci . A na pořadatelích, zda zváží podmínku v
propozicích svodu výběrů špičkových jedinců o povinném očkování i o očkování proti psincovému kašli. Tím zamezí šíření tohoto onemocnění. Pokud nás
v minulosti decimovaly psí virózy, jako psinka, parvoviróza , hepatitida a to
se prevencí a opatřeními podařilo potlačit , není důvodu dovolit psincovému
kašli, aby převzal žezlo.
MVDr. František Zahrádka
Martina Mrázová CHS Galaxy Oss

Víte, že
Českomoravská kynologická unie podepsala tuto reciproční dohodu o zjednodušených podmínkách pro přiznání šampionátu krásy pro psy v držení členů
kynologických organizací svých zemí? Státy, které tuto dohodu podepsaly jsou
uvedeny níže.
I. Předmětem dohody je zjednodušení podmínek pro získání titulu Český šampión a Český junior šampión pro psy v držení členů kynologických organizací
zemí účastných na této dohodě (dále jen „smluvní partneři“).
II. Českomoravská kynologická unie (dále je ČMKU) se tímto zavazuje, že ode
dne účinnosti této dohody zjednoduší podmínky při získávání titulu Český šampión a Český junior šampión pro psy v majetku členů smluvních partnerů.
III. a) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen, která nemají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu, ode dne účinnosti této
dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampión obdržení jednoho
čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampiónem krásy země
smluvního partnera.
b) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen, která mají získání
titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu, ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampión obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampiónem krásy země
smluvního partnera. Podmínkou pro přiznání titulu je doložení certifikátu dokladujícího úspěšné absolvování předepsané zkoušky.
c) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen dosud neuznaných
FCI ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český
šampión obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je
již šampiónem krásy země smluvního partnera.
IV. Pro psy v majetku členů smluvních partnerů ode dne účinnosti této dohody
bude postačovat pro získání titulu Český junioršampión obdržení jednoho čekatelství CAJC, a to za podmínky, že tento pes je již Junioršampiónem země
smluvního partnera.
V. Článek III. a) – c) a článek IV. této dohody bude uplatňován vůči psům v
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majetku členů smluvních partnerů pouze v případě současného recipročního
plnění ze strany jednotlivých smluvních partnerů, a to za identických podmínek
plnění.
VI. Podmínkou pro získání titulu podle článku III. a) – c) a článku IV. je, že
čekatelství CAC (CAJC) nebude psovi / feně uděleno rozhodčím ze země, z
které pes / fena pochází.
VII. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu zúčastněných stran.
Seznam států
Dánsko
Estonsko
Finsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Norsko
Rusko
Švédsko
Převzato z web. stránek ČMKU

Zajímavá kynologická literatura –výchova štěněte
Výchova štěněte krok za krokem
Autor : Imke Niewöhner
Výborně napsaná příručka
pro čerstvé majitele pejska. Autorka je vede krok za krokem a radí
den po dni, jak vychovávat štěně v
průběhu prvních osmi týdnů jeho
života. Toto období je totiž pro pozdější vývoj psa velice podstatné, a věnuje-li
mu majitel dostatečnou pozornost, jistě se to odrazí ve větší radosti ze čtyřnohého přítele. V knize jsou patrné dlouholeté zkušenosti z trenérské a lékařské
praxe, jež se projevují v racionálním pojetí psí výchovy, důraz se klade na pochopení psích projevů, nálad a upevnění návyků. Publikace je vybavena množstvím barevných fotografií. Nakladatel: Grada 2009
Originál: Auf ins Leben! Grundschulplan für Welpen, překlad: Krisýna Králová, Formát: 104 stran, 23,1x16,5cm, česky, vázaná vazba. Cena: 179 Kč
Štěňata - výživa, péče, výchova
Autor: Jestřábová Vladimíra
Značný čtenářský zájem si vyžádal druhé vydání publikace Štěňata,
jejíž autorkou je zkušená chovatelka Vladimíra Jestřábová. Kniha odpovídá na
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nejčastější otázky související s pořízením štěněte a péčí o ně v prvním roce jeho
života, který je choulostivý a zvlášť podstatný pro další vývoj psa.
Monografie je rozdělena do dvou částí. První se věnuje chovatelství - výběru
chovného páru, krytí, péči o březí fenu a o štěňata v osmi týdnech po narození.
Druhá část se zaměřuje na zabydlování štěněte u nového majitele, zásady plnohodnotného krmení (také návrhy jídelníčku a recepty), výběr vhodného příslušenství (hračky, pelíšek, vodítko...), zajištění správného růstu, výcvik a výchovu (včetně problémových situací jako je cestování). Speciální oddíl vytvořený v
konzultaci s veterinářem je věnován hygieně, péči o vnější vzhled a o zdraví
psa (prevence onemocnění, výčet nejčastějších potíží, léčba). Nechybí informace o vystavování, rozdělení výstav a titulů, pravidla a požadavky, poučení o
tom, co vás a vaše štěně na první výstavě čeká.
Populárně naučnou publikaci doplňují vtipné ilustrace a barevné fotografie,
zábavné příběhy ze života se čtyřnohými přáteli člověka.
Nakladatel/Výrobce: Dona 2004, Počet stran135, FormátA5, Vazba brožovaná.
Cena: 145,-Kč
Školka pro štěňata
Autor: Amo del Celina
Štěněčí věk je nejdůležitější dobou v životě psa. Moderní výzkumy
chování psů prokázaly, že dobrá socializace štěněte je základním předpokladem
bezproblémovosti celého jeho pozdějšího života. Tato kniha přináší návod, jak
krok za krokem cvičit štěně od jeho časného mládí, praktický výcvikový plán a
mnoho užitečných rad pro harmonické soužití se psem.
Publikace bere ohled na současné postavení psa ve společnosti a typické životní
podmínky, které se většinou liší od účelu, pro nějž bylo plemeno vyšlechtěno.
Dozvíte se, jak můžete vyvážit postavení "pouze" domácího psa, zabránit nedostatku pohybu a zaměstnání, který může být pro psa skličující. Zjistíte také, jak
svého mladého čtyřnohého přítele navyknout na neklidný život ve městě a každodenní ošidné situace. Nechybí obecné poučení o štěňatech (typické chování, hry, rozdíly v povaze podle pohlaví a rasy; praktické informace: výběr a převzetí štěněte, pojištění, cestování se psem), v knize naleznete i nezbytné
informace
týkající se zdraví psa (očkování, cizopasníci
a jiné časté problémy, prevence a první pomoc). Největší pozornost je ovšem věnována samotné výchově a výcviku - od přivykání na nový domov přes nácvik chování v
blízkém i vzdálenějším okolí a vůči cizím
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lidem, až po návod k výuce základním povelům.
Příručku bohatě ilustruje množství zdařilých barevných fotografií.
Autorka monografie, Celina del Amo, je veterinářka s rozsáhlou praxí.
Z obsahu:
Co byste měli vědět o štěňatech
Další důležité údaje o štěněti
Co musíte vědět o zdraví psa
Co musíte vědět o výchově psa
První chvíle v novém domově
Každodenní dobrodružství
Nácvik povelů
Posouzení kvality výcvikových skupin nebo škol
Plán výcviku štěněte
Nakladatel/Výrobce: Fortuna 2000, Počet stran 92, Formát 160x236,vázaná.
Cena: 249,- Kč
Domácí výchova psa
Autor : Schwartzová Charlotte
V moderní publikaci, jejímž tématem je domácí výchova psa, nabízí
zkušená výcvikářka a uznávaná autorka kynologických příruček Charlotte Schwartzová odborné poučení i praktický návod na to, jak vést psa k správnému
chování v domácnosti. Je lhostejné, zda začínáte se štěňátkem nebo jste přijali
do své domácnosti dospělého psa, vždy se setkáte s otázkami, na které vám tato
kniha přinese praktické odpovědi.
Příručka vám pomůže pochopit, jak pes myslí, naučit se s ním komunikovat a
používat jeho instinkty ke svému užitku. Seznámíte se s ověřenými metodami
jak naučit psa čistotnosti, jak ho přivyknout k pobytu v kleci, jak rozvrhnout
venčení psa, aby vyhovovalo nejen vašemu pracovnímu rozvrhu, ale také potřebám psa a prostředí, ve kterém žijete. Zjistíte, jak se liší správné výchovné postupy v různých stádiích života psa (včetně doporučení týkajících se přístupu k
psímu seniorovi) nebo s ohledem na život ve městě či na venkově. Zvláštní oddíl se zaměřuje na řešení problémů, napravování různých vad v chování psa,
zjišťování příčin nehod a odstranění běžných překážek, které musí zdolávat jak
majitelé, tak jejich psí kamarádi.
Knihu doplňuje množství zdařilých barevných fotografií a přehledný rejstřík.
Z obsahu:
Porozumění základům
Komunikace mezi psem a jeho majitelem
Šest kroků k úspěšnému pobytu psa v kleci
Vytvoření rozvrhu
Nehody při výchově k čistotnosti
Chybná komunikace
Ulevování versus značkování
Stárnoucí pes
Časté otázky a odpovědi na ně
23

Nakladatel/Výrobce: Fortuna 2007, Počet stran 128, Formát 165x220, brožovaná. Cena: 239,- Kč
Zapsala: Zemanová

Světová výstava psů 2009
se koná u sousedů na Slovensku v Bratislavě 8.-11.10.2009.
Přihláška je už k dispozici, a termíny uzávěrek jsou:
3. uzávěrka 17.08.2009
Přihlášky na: http://www.worlddogshow2009.com
Worlddogshow2009
Štefánikova 12
811 05 Bratislava
Slovakia
Tel.: + 421 (2) 52 62 61 21–2
Fax: + 421 (2) 52 62 61 23
Informácie o:výstave: office@worlddogshow2009.com
prihláškach: entries@worlddogshow2009.com
stánkoch: commerce@worlddogshow2009.com
klubových výstavách: clubshows@worlddogshow2009.com
Majstrovstvo sveta "obedience": obedience@worlddogshow2009.com

Výstavy v III a IV. čtvrtletí 2009
Česká republika
MVP Mladá Boleslav 29-30.08.2009
I. uzávěrka:01.07. II. uzávěrka:25.07.2009
INTERDOG BOHEMIA
Luční ul. 286
293 01 Mladá Bolesla
tel/fax:+ 420 326 327 220
fax: +420 326 331 041
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
www.interdogbohemia.com
Klubová výstava leonbergerů, Zubří 12. 09. 2009
I. uzávěrka:01.07. II. uzávěrka:25.07.2009
MSKCHPL
Prokopa Velikého 41
628 00 Brno
tel.: 544 217 549, 723 610 455
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e-mail: lesnilom@seznam.cz
http://www.leonbergerclub.info/
NVP Brno 17. -18. 10.2009
I. uzávěrka: srpen II. uzávěrka září.2009
Intercanis
Všetičkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
http://www.intercanis.cz
MVP České Budějovice 24.25.10.2009
I. uzávěrka: srpen II. uzávěrka: září.2009
Českomoravská kynologická
jednota,
Českobudějovický kynolog.
klub,
P.O. Box 238,
Klostermannova 7, 370 04
České Budějovice
http://www.intercanis.cz
MVP Praha 7. 11. – 8. 11. 2009
I. uzávěrka: 12.09. II. uzávěrka: 26.09.2009
ČKS, U Pergamenky 3
170 000 Praha 7
tel. 266 722 235, 239
fax.:266 722 252
http://www.vystavapsu.cz/
E-mail:vystava@kynologie.cz

Slovensko
MVP Bratislava 15. a16.
08.2009
II. uzávěrka:04. 07. 2009
Slovenská kynologická jednota
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/ 52492 298, e-mail:
skj@skj.sk
http://www.skj.sk
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NVP Prešov , 26.-27. 09.2009
I. uzávěrka 15.07. II. uzávěrka: 20.08. 2009
MKK Slovakia dog
Poste restante
925 22 Veľké Úľany
Slovensko
Tel: 00421(0)915 636 069
prihlasky@slovakiadog.eu
http://presov.slovakiadog.eu/
Klubová výstava, Bratislava 09. 10..2009
I. uzávěrka:03..08. II. uzávěrka: 18.09.
Slovenský leonberger klub
Miroslav Lantaj
Záhradná 26
7900 83 Čataj
Slovakia
E-mail: leonbergerů@leonberger.sk
http://www.leonberger.sk
MVP Nitra 05.-06.12. 2009
I. uzávěrka: II. uzávěrka: .
P.O.BOX 56F, SK - 949 01 NITRA
TEL: + 421 - 37 - 7734967
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E-mail: nitracanis@nitracanis.sk
http://www.nitracanis.sk

Maďarsko
CACIB GYİR 02.a 03. a 04. 10. 2009
I. uzávěrka:02..08. II. uzávěrka: 02.09.2009
MEOE Magyar Ebtenyésztık Országos Egyesülete,
1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130.
1502 Budapest, 112 Pf.: 255
Tel.:+ 36 1 208 2300/119 FAX + 36 1 208 2303
www.kennelclub.hu

Polsko
CACIB Białystok, 29-30.08.2009
Uzávěrka přihlášek: 11. 08.2009.
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Białymstoku
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33 (Poland)
tel. (0048) 085-675-22-46; 085-869-18-33; 085-869-18-34
http://www.zkwp.bialystok.pl/
CACIB Poznań, 8.11.2009
Uzávěrka přihlášek: 20. 09.2009
Związek Kynologiczny w Polsce,
Oddział w Poznaniu
ul. Św. Marcin 27,
60-967 Poznań, skrytka pocztowa nr 219
E- mail: poznan@zkwp.pl
http://www.poznan.zkwp.pl/

Rakousko
IHATulln, 03.-04.10 . 20
I. uzávěrka: 07.08.II. uzávěrka: 04.09.2009
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
Doppel CACIB Wels , 05 a 06.12.2009
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

27

Německo
CACIB Ludwigshafen 08./09.08.2009
I. uzávěrka:10.06.II. uzávěrka: 01.07. 2009
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54
44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00-0
Fax: 02 31/59 24 40
meldungen-ludwigshafen@vdh.de
http://www.vdh-rheinland-pfalz.de
CACIB Leipzig 12.-13.. 09. 2009
I. uzávěrka: 15.07. II. uzávěrka:.05.08.2009
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54
44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00-0
Fax: 02 31/59 24 40
E-mail:meldungen-leipzig@vdh.de
http://www.vdh.de
CAC a CACIB Dortmund 16. -18. 10.2009
I.uzávěrka: 19.08. II. uzávěrka: 09.09. 2009
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54
44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00 - 0,
Fax: 02 31/59 24 40
Internet: http://www.hund-und-pferd.de/
E-mail:meldungen-dortmund@vdh.de
CACIB Hannover 31.10.- 01.11.2009
I. uzávěrka: 02.09. II. uzávěrka:.23.09.2009
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54
44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00 - 0,
Fax: 02 31/59 24 40
Internet: http://www.izh-hannover.de
CAC/CACIB Friedrichshafen 14.-15.11.2009
I. uzávěrka: 02.10. II. uzávěrka:.16.10.2009
Sylvia Bort
Gutachstr. 19
71069 Sindelfingen
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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

Výsledky výstav II.čtvrtletí 2009
Klubová výstava KCHL,Svojetice 19.4.2009
Rozhodčí: Andersen .N , Adlt.CZ Kukla,CZ
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
Iskan Löwe v. Zschopautaul
V2
Indi F. Bora z Milotiček
V3
Rosaceae Eleocharis
V4
Flco baron z Plaského údolí
Mezitřída
V1, CAC
Azbuk Arebred
V2,res.CAC
Elvis Lví sen
V3
Kairo Löwe v.Blumengarten
V4
Assan z Lesnej samoty
Tř.otevřená
V1, CAC,KV
Bugsy Roy Arcondia
V2, res CAC
Essen Dusty z Paského údolí
V3
Denny Najmurská cesta
V4
Asterix od Chuchelské dráhy
Tř. vítězů
V1, CAC
Cid vom Treuen Löwen
V2, res.CAC
Abé Artouche Zlatá kamélie
V3
Kansas vom Sekand
V4
Cerry Najmurská cesta
V
Dasty E. Bora z Milotiček
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.
Everyday Norton Salve leon
V2
Bols Druhá šance
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Tř.čestná
1. místo
Tř.pracovní
V1,CAC
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
V4
Mezitřída
V1, CAC
V2, res. CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1, CAC
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.vítězů
V1, CAC,NV,BOB
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.
V2
V3
V4,Nejstarší vet.

Tyron vom Dreiburgenland
Breddy Sedmidomky

Freana z Leonkovho raja
Abony Podmoklická blata
Briana Bohemia Qwerty
Ira od Špitálského dvora
Azza Foresta z Vaňovské stráně
Amélie Foresta z Vaňovské stráně
Heriett C. Bora z Milotiček
Berga Bohemia Qwerty
Kiyara vom Welland
Anny ze Sněženského dvora
Issis vom Welland
Fellon Žlutý jantar
Kinglords Miss Efferhild
Cessi Zlatá galaxie
Agátka z Alfovy zahrady
Meus Amicus Fenja
Bella od Tety Zity
Emily Salve Leon
Elza od Špitálského dvora
Berta Jizerský ranč

MVP České Budějovice 25-26.4.2009
Rozhodčí: Buttenhoff-Taufrtchöfer, D
Psi
Tř.mladých
VD1
Bax Starý lom
VD2
Able Maximus Szafranova sfora
Mezitřída
V1,CAC,CACIB
Kairo Löwe vom Blumengarten
V2,res.CAC
Avalon Barnabeus Fiero leone
VD3
Bax od Katovického jezu
Tř.otveřená
V1,CAC,res.CACIB
Bugsy Roy Arcondia
V2,res.CAC
Diamond Ax od Bucharky
V3
Lex Lesní lom
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V4
Tř.šampiónů
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
Mezitřída
V1,CAC,CACIB,BOB
V2,res.CAC
V3
VD4
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
VD3
VD4
Tř.šampiónů
V1,CAC
Tř.veteránů
1.místo,Nejlp.vet.

Bard Roy Happy leon
Kansas vom Welland
Dag Me-Dojet
Bady z Alfovy zahrady

Aria von Benštejn
Heriett C.Bora z Milotiček
Eassy vom Dreiburgenland
Husarka C.Bora z Milotiček
Heidi C. Bora z Milotiček
Jenna vom Welland
Agátka z Alfovy zahrady
Elizabeth z Plaského údolí
Ann Lady von Bohemia Olive
Meus Amicus Fenja
Bessy Končiny

Klubová výstava MSKCHPL,Jedovnice 01.05.2009
Rozhodčí: Psi – Piotr Król, PL Feny: JUDr.Anna Šimáčkková,CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
Salak Köpekhabu from Bri-Jos home
V2
Artuš Geblov
V3
Umberto Ligocka Wataha
V4
Able Maximus Szafranova sfóra
V
Aramis z Paskovského panství
Mezitřída
V1,CAJC,ČKŠ
Orion Lesní lom
V2, res. CAC
Bilie Joe Žluté srdce
V3
Orry Lesní lom
Tř.otevřená
V1,CAC,KV,BOB
Leo Amicanis Coen’s Deli Hassan
V2,res.CAC,ČKŠ
Filip Assa Říčany
V3
Lex Lesní lom
V4
Barney B. Bora z Milotiček
V
Dick Me-Dojet
V
Fabienne Assa Říčany
V
Fido Nobert
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V
VD
VD
Tř.pracovní
V,CAC,ČKŠ
Tř.vítězů
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
Tř.veteránů
V1
V2
Feny
Tř.mladyých
V1,CAJC
V2
V3
V4
V
V
V
VD
VD
VD
Mezitřída
V1 CAC, ČKŠ
V2,res.CAC
V3
V4
V
V
VD
VD
Tř.otevřená
V1 CAC, ČKŠ
V2,res.CAC
V3
V4
V
V
V
V
V
V
V

Fram Ensson Bohemia
Argo Facies Nigra
Monty Lesní lom
Bert z Polňáku
Falco Ensson Bohemia
Dasty B. Bora z Milotiček
Dag Me-Dojet
Bred Voříšků
Iago Lesní lom

Celsie Myslbořické polesí
Havana vom Dreiburgenland
Cora Myslbořické polesí
Aura ze Zámku Belvue
Aegina Szafranova sfóra
Anabel z Paskovského panství
Andy Danthe Caro
Aida z Paskovského panství
Birma Lupus Feratus
Ina od Špitálského dvora
Aria von Benštejn
Heriett C.Bora z Milotiček
Husarka C.Bora z Milotiček
Avril von Benštejn
Arry von Benštejn
Margareta od Pálfych
Aza Foresta z Vaňovské stráně
Heidy C. Bora z Milotiček
Donna Leon Koňakov
Annie Rosa Facies Nigra
Bella za Zámečku Marianov
RimHassyni Kuzi von Kleinen Dorfchen
Aika z Nkedova Dvorce
Delly Assa Říčany
Felice Nobert
Fialka Ferka D.Bora z Milotiček
Fiona Löwe von Blumengarten
Katy Lesní lom
Zackie Ligocka Wataha
32

VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
Tř.chovatelská
V1
V2
V3,ČKŠ
V4
Tř.vítězů
V1,CAC,KV
V2, res.CAC
Tř.veteránů
V1,Nejl.vet.
V2

Baruschka z Alfovy zahrady
Fora Ravenna of the Bernese garden
Gina Z.Bora z Milotiček
Marion Lesní lom
Nataly Lesní lom
Scofinato Delicata Luka
Scofinato Extra Fanny
Cunia Cynan v. Lizjernanjo
Scofinato Diamante Tutti
Nicola Lesní lom
Anna Antje Arttu v. Lizjernanjo
Celesta Najmurská cesta
Agátka z Alfovy zahrady
Asia Medové údolí
Axa od Otaslávky

Speciální výstava MSKCHPL, Jedovnice 02.05.2009
Rozhodčí: Psi - JUDr.Anna Šimáčkková,CZ Feny-Piotr Król,PL
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
Umberto Ligocka Wataha
VD2
Able Maximus Szafranova sfóra
VD3
Aramis z Paskovského panství
VD4
Salak Köpekhabu from Bri-Jos home
Mezitřída
V1,CAJC,ČKŠ
Orion Lesní lom
V2, res. CAC
Orry Lesní lom
V3
Bilie Joe Žluté srdce
Tř.otevřená
V1,CAC,VSV,BOB
Fram Ensson Bohemia
V2,res.CAC
Lex Lesní lom
V3,ČKŠ
Filip Assa Říčany
V4
Leo Amicanis Coen’s Deli Hassan
V
Dic Me-Dojet
VD
Fido Nobert
VD
Monty Lesní lom
Tř.vítězů
V1,CAC
Dag Me-Dojet
V2,res.CAC,ČKŠ
Dasty E.Bora z Milotiček
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.
Iago Lesní lom
V2
Bred Voříšků
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Feny
Tř.mladyých
V1,CAJC,Nej.mladý
V2
V3
V4
V
V
V
V
V
V
Mezitřída
V1 CAC, ČKŠ
V2,res.CAC
V3
V4
V
V
Tř.otevřená
V1 CAC, ČKŠ
V2,res.CAC
V3
V4
V
V
V
V
VD
VD
Tř.chovatelská
V1
V2
V3
V4
VD
Tř.vítězů
V1,CAC,KV
V2, res.CAC
Tř.veteránů
V1

Celsie Myslbořické polesí
Ina od Špitálského dvora
Azira od Bezdynky
Birma Lupus Ferratus
Aida z Paskovského panství
Anabel z Paskovského panství
Ady Danthe Caro
Aylin z Paskovského panství
Cora Myslbořické polesí
Havana vom Dreiburgenland
Aria von Benštejn
Margaretta od Pálfych
Azza Foresta z Vaňovské stráně
Heriett C. Bora z Milotiček
Husarka C. Bora z Milotiček
Arry von Benštejn
Fiona Löwe von Blumengarten
Bella ze Zámečku Marianov
Marion Lesní lom
Gina Z. Bora z Milotiček
Fora Ravenna of the Bernese garden
Katy Lesní
Rim Hassyni Kuzi von Kleinen Dorfchen
Scofinato Extra Fanny
Annie Rosa Facies Nigra
Scofinato Delicata Luka
Scofinato Diamante Tutti
Alma B. Bora z Milotiček
Anna Antje Arttu v. Lizjernanjo
Cunia Cynan v. Lizjernanjo
Nicola Lesní lom
Celesta Najmurská cesta
Agátka z Alfovy zahrady
Axa od Otaslávky
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Závěr
Chceme poděkovat našim přispěvovatelům. Jenže máme také obavy,
že je to opět jednorázové. Již jsme se o tom zmiňovali v úvodu, ale ten problém je natolik palčivý, že se o tom dozvídáte i v závěru. Vždy totiž po jarní
výstavě, zejména po dvojvýstavě, máme celkem dost příspěvků. Jenže je to
k jednomu číslu ze čtyř. K těm dalším třem zase musíme kouzlit, abychom je
alespoň něčím trochu zajímavým pro vás naplnili. Znovu tedy prosíme o spolupráci.
A také bychom vám všem popřáli pěknou dovolenou. Když patříte
mezi ty, kteří si na dovolenou berou ty huňáče, tak tedy pozor na přehřátí. Leon
není nejvhodnější plemeno na tahání k jižním mořím. Dá se to sice absolvovat,
někteří z vás mají již zkušenosti, ale jistě dáte za pravdu, že je s tím na místě
spojená nějaká práce. Dostatek tekutin, stínu, nejlépe klimatizace a procházky
večer nebo v noci. Naopak ti, kteří se rozhodli jet na sever, ať jen k Baltu nebo
výše do Skandinávie, nemusí mít strach. Tam je pro leony léto snesitelné a
dokonce příjemné.
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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