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

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
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
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
234 602 275
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,
Polovina roku je za námi a zároveň i naše velká jarní akce: Klubové
setkání MSKCHPL spojené s Klubovou a Speciální výstavou leonbergerů. Na
setkání přijelo mnoho našich členů , zároveň účast 94 psů na Klubové a 73 psů
na Speciální výstavě byla skvělá. Můžeme tedy být spokojeni. Bohužel jen
s výstavami.
Stále se řeší a ještě budou řešit problémy některých chovatelů.
Můžeme předpokládat, že zářijové poklidné Klubové setkání a Klubovou
výstavu vystřídá v sobotu večer rušná schůze členů MSKCHPL spojená
s volbou výboru pro další tři roky. Prosíme vás tedy, přijďte, abyste mohli sami
rozhodnout o dalším dění Vašeho klubu.
Chtěli bychom znát vaše názory na pořádání Klubových setkání a
výstav, co vy členové byste chtěli, s čím jste byli spokojeni a s čím nikoliv.
Napište nám to do redakce časopisu vaše přání, návrhy, názory. Veškeré
připomínky rádi otiskneme.
Přejeme vám krásné léto, prázdniny a dovolenou v doprovodu našich
čtyřnohých rodinných příslušníků. Naberte mnoho sil a elánu do dalších
podzimních a zimních dnů.
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Z Poběžovického kopce
FIDO Nobert
Otec
KYRA FLORENCIE Zařické
údolí
Matka
2.1.2011
Datum narození
12
Narozeno

Chovatel

Psů

Fen

Chov. stanice

6

Od Bezdynky
CARLO vom Zeitschelhof
Otec
BELINDA z Vlčkovského
údolí
Matka
24.1.2011
Datum narození
7
Narozeno
Chov. stanice

Psů

2

Bella Amicizia
FIDO Nobert
ANNDY Dante Caro
Matka
2.2.2011
Datum narození
Chov. stanice
Otec

Narozeno
Psů

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození

11

I.krytí
II.krytí

Nobert
ARTOS QUINO von der
Osnitz
HAVANNA
von Dreiburgenland
11.2.2011

4.11.2010

Vrh

A

Odchováno

10

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

7

Benáková
Jarmila
2.11.2010

Chovatel
I.krytí

4

Pimek Ludvík
25.11.2010
26.11.2010
C
5

3

Plášková
Aranka
4.12.2010
A
10

3

Šimkovská
Anna
12.12.2010

II.krytí
Vrh

G

Narozeno

9

Odchováno

8

Psů

5

Fen

3

5

Chov. stanice
Otec

Golden Bohemica
FRAM Ensson Bohemia

Chovatel
I.krytí

Matka

ALMA Lony z Vyšehořovic

II.krytí

Datum narození

17.3.2011

Vrh

Smejkal David
13.1.2011
15.1.2011
C

Narozeno

1

Odchováno

1

Psů

1

Fen

0
Hrdlovičová
Zuzana
17.1.2011
18.1.2011

Chovatel

Matka

Nemilská tvrz
MANDIES od Pálfych
GINA Z. Bora z Milotiček

Datum narození

16.3.2011

Vrh

B

Chov. stanice
Otec

I.krytí
II.krytí

Narozeno

8

Odchováno

4

Psů

2

Fen

2

Chov. stanice

Golden Bohemica

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

ANNA Golden Bohemica

II.krytí

Datum narození

Fena nezabřezla

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Smejkal David
21.1.2011

D

Marečková
Kateřina

Chov. stanice

Z Alfovy zahrady

Chovatel

Otec

FIDO Nobert

I.krytí

27.1.2011

Matka

FABIEN z Alfovy zahrady

II.krytí

29.1.2011

Datum narození

30.3.2011

Vrh

H

Narozeno

10

Odchováno

9

Psů

4

Fen

5

6

Novotná Hana

Otec

De Golden Heriett
BUD SPENCER MEMBER
of the Leogang

I.krytí

28.1.2011

Matka

HERIETT C. Bora z Milotiček

II.krytí

29.1.2011

Datum narození
Narozeno

29.3.2011
10

Vrh
Odchováno

6

Fen

Chov. stanice

Psů
Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno

Chovatel

Od Skrytého lesa
FRAM Ensson Bohemia

Chovatel

ALGIDA Plánsky dvor
Fena nezabřezla

II.krytí
Vrh
Odchováno

I.krytí

Psů

Fen

Chov. stanice

Z Vysokova
BERTINO
Vanika vom Bauernhof
Otec
NATÁLKA Lesní lom
Matka
Datum narození Fena štěňata vstřebala

Chovatel

Narozeno
Psů

I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

A
9

3
Čekalová
Radka
10.2.2011
C

Gintarová Petra
13.2.2011
B

Otec

BADY od Bezdynky

I.krytí

Plachý Ondřej
22.2.2011

Matka

CORA Myslibořické polesí

II.krytí

24.2.2011

Datum narození

Fena nezabřezla

Vrh

Chov. stanice

Chovatel

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

A

Novák Petr

Chov. stanice

Sedmidomky

Chovatel

Otec

Rosaceen ELEOCHARIS

I.krytí

21.3.2011

Matka

FURY ANN z Alfovy zahrady

II.krytí

22.3.2011

Datum narození

21.5.2011

Vrh

Narozeno

5

Odchováno

Psů

Fen

7

E

Calábková
Zdeňka ing.

Chov. stanice

Bona Moravia

Chovatel

Otec

Fido Nobeet

I.krytí

28.3.2011

Matka

BONA od Bezdynky

II.krytí

30.3.2011

Datum narození
Narozeno

27.5.2011

Vrh

14

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Chovatel

Otec

BERTINO
Vanika vom Bauernhof

I.krytí

Matka

CELSIE Myslibořické polesí

II.krytí

Datum narození

fena nezabřezla

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Z Hošťálkovického vrchu

Chovatel

Otec

LEX Lesní lom
ALISCHA
z Paskovského panství

I.krytí

Matka
Datum narození

A

fena nezabřezla

Felixová
Jaroslava
6.4.2011

A

Mahovský
Roman
14.4.2011

II.krytí
Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

A

Novák Milan

Chov. stanice

Z Okrasné školky

Chovatel

Otec

FIDO Nobert

I.krytí

17.5.2011

Matka

DONNA LEON Koňakov

II.krytí

19.5.2011

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
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A

Zprávy výboru.
V tomto čísle bude nezvykle mnoho zabírat tento článek. Je to proto, že se
toho poměrně mnoho za poslední dobu událo a také proto, že je před námi opět
členská schůze a to schůze volební. Proto zprávy výboru rozdělíme do několika
pod bodů:
Program členské schůze
Volby orgánů
Opatření proti výskytu polyneuropathie
Návrh na změny v řádech
Kauza zastřešení chovu Jar. Šmrhové
Program členské schůze
Podle článku č.8, našich stanov svolává výbor pravidelnou a řádnou
členskou schůzi na termín konání našeho podzimního srazu a podzimní výstavy a
to na 10.září 2011 do Zubří u Nového města na Moravě. Schůze se bude konat po
večeři t.j. od 19,30 hod v jídelně.
Program je následující:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

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
Projednání odvolání proti vyloučení pana J.Lukeše
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 končí. 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
9

31.8. 2011
Opatření proti výskytu polyneuropathie
Protože se jedná o velmi závažnou věc a změnu v podmínkách chovu
leonbergerů v našem klubu, poslali jsme vám s předstihem buď emailem, nebo
poštou klubové opatření proti rozšiřování polyneuropathie u leonbergerů.
Uvnitř Zpravodaje se ještě dočtete více podrobností a také různé pohledy na
současný stav a nejbližší budoucnost. Pro jistotu vám všem ještě jednou
posíláme text tohoto opatření:
Výbor MSKCHPL se s účinností od 01.10.2011 rozhodl pro následující
chovatelská opatření, týkajících se dědičného onemocnění polyneuropathie
LPN 1.
Na základě doporučení university v Bernu, chovatelským klubům leonbergerů,
zavádí MSKCHPL od 01.10.2011 povinné vyšetření všech chovných jedinců
na LPN1. Je proto nutné, aby všichni majitelé chovných leonbergerů, kteří ještě
test na LPN1 nemají, dále pak všichni, kteří budou psa nebo fenu uchovňovat,
nechali odebrat krevní vzorek a zaslali jej k vyhodnocení na universitu do
Bernu.
Postup pro odběr a zaslání vzorků je:
Pro tento test je potřeba 2 5 ml EDTA krevního odběru k vyšetření určeného
zvířete. Doporučujeme použití plastových zkumavek. Krevní odběry by měly
být čerstvé / nejlépe provedené v pondělí/ a ihned po odebrání bez chlazení
zaslány na následující adresu laboratoře:
Institut für Genetik Stichword "Leonberger"
Bremgartenstrasse
109A CH 3001 Bern
Společně s krevním vzorkem je potřeba zaslat i vyplněnou objednávku, která je
v příloze. Je zde uvedena také emailová adresa klubu pro zaslání vyhodnocení.
Vyhodnocení krevního vzorku trvá přibližně 1 3 měsíce.
Po termínu odběru 20.6.2011 budou akceptovány pouze výsledky testu, zaslané
z university v Bernu přímo na emailovou adresu MSKCHPL.
V rámci klubového setkání v květnu 2011 byl proveden hromadný odběr krve
na LPN 1.
Další hromadný odběr krevních vzorků by mohl být uskutečněn za předpokladu
dostatečného počtu zájemců dne 11.09.2011 na klubovém setkání v Zubří. V
případě hromadných odběrů výkon veterinárního lékaře hradí MSKCHPL a
klub také hromadně odesílá vzorky k vyhodnocení.
Při individuelním odběru krve hradí majitel výkon svému veterinárnímu lékaři
sám a sám také odesílá vzorek k vyhodnocení.
Cena testu je 110 CHF a hradí ji každý majitel sám / v případě odběru na
setkání v Zubří se hradí hromadně/.
10

Od 1.10.2011 nemůže žádný pes krýt a ani fena být nakryta bez provedeného
vyšetření.
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Majitelé fen, kterým byl vystaven KL a chtějí nakrývat po 1.10.2011, musí
zaslat vzorek krve do laboratoře na vyšetření. Stejně tak žádný pes, který
nebude mít k tomuto datu provedeno vyšetření, nesmí krýt.
Návrh na změny v řádech
Ceník poplatků a příspěvků, doplnit jednu řádku
Pro člena s bonusem
Svod mladých
25

pro nečlena
200

kod položky
009

Zápisní řád:
IV. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu
vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli
zařazeni 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 měsíců
s výsledkem od stanoveného klubového posuzovatele nejvýše však
stupně 2/2
vyšetření na polyneuropathii (LPN1), které provede akreditovaná l
aboratoř 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
12

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
s uznáním chovnosti nejdříve od 24 měsíců
již uchovněný pes či fena nebude zapsán na krycí list a chovné feně ne
bude vystaven krycí list uplyne li více než 24 měsíců od poslední
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
VI. Krycí list
Vystavení krycích listů se provádí na základě písemné žádosti zaslané
poradci chovu nejméně čtyři týdny před předpokládaným háráním.
V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel poradci chovu také
fotokopii rodokmenu, vyhodnocení DKK a doklad o zařazení do ch
vu vybraného psa. Za vystavení krycího listu zaplatí majitel stanovený
poplatek před jeho vydáním.
Varianta a) z kapitoly IV. Chovní jedinci
Při spojení, kdy je jeden z páru testem na polyneuropathii označen
jako přenašeč (N/D), musí být druhý z páru negativní (N/N)

Kauza zastřešení chovu Jar. Šmrhové
Výbor MSKCHPL se omlouvá některým svým členům, kterým třeba
nepřišla odpověď výboru tak rychle, jak jsou z minulosti zvyklí. Níže uvedený
soupis úkonů naznačuje, kolik času zabralo některým členům výboru řešení
kauzy zastřešení chovu Jar. Šmrhové. Nebyly to jen dopisy, ale bylo to několik
jednání u právníků, dále jednání na ČMKU, s UOHS, ale třeba i s jinými kluby
o jejich zkušenostech s podobnými případy.
Prosinec 2010
Vše začalo dopisem od UOHS ze dne 1.12.2010, ve kterém jsme se
dozvěděli, že nejmenovaná osoba podala podnět k prošetření údajného
znevýhodňování nečlenů našeho klubu v podmínkách chovu. Náš klub poskytl
UOHS všechny požadované dokumenty. Svoji odpověď s dokumenty a se
zdůvodněním poslal 13.12.2010
Leden 2011
Dopis datovaný 25.1.2011 od právní zástupkyně Jar. Šmrhové jsme
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obdrželi na počátku února 2011. V něm jsme žádáni o předložení návrhu
smlouvy k poskytnutí chovatelského servisu. Paní advokátka nám dala na
odpověď ani ne 14 dní.
Únor 2011
4. 2.2011 jsme obdrželi odpověď UOHS. V něm bylo konstatováno, že po
prošetření u našeho klubu nebylo zjištěno žádné znevýhodňování nečlenů
v chovu.
14. 2.2011 jsme odpověděli právní zástupkyni Jar. Šmrhové, že se k její žádosti
vyjádříme 18.3.2011. Důvodem odložení naší odpovědi bylo zjištění, že na
Valné hromadě ČMKU, konané dne 12.3. se bude problematika zastřešování
vyloučených či nepřijatých členů projednávat a že dokonce druhý klub, tedy
KCHL bude dávat v tomto smyslu podnět ke změně zápisního řádu. Naše
odložení odpovědi tedy bylo logické, nechtěli jsme rozhodnout o něčem, co by
mohlo být potom v rozporu s usnesením VH ČMKU.
Březen 2011
14.3. 2011 byl datován dopis, který jsme obdrželi od Jar. Šmrhové a ve kterém
bylo oznámení o opětovném přesunu chovatelských práv fen od Jar. Lukeše na
Jar. Šmrhovou. Tím se tedy měnila dohoda ze dne 4.1.2010, ve které nám bylo
oznámeno spoluvlastnictví všech fen a rozdělení chovatelských práv na obě
chovatelské stanice z Milotiček, tedy část na CHS Jar. Šmrhové a část na CHS
Jar. Lukeše
18.3.2011 jsme posílali další dopis advokátce Jar. Šmrhové o tom, že dosud
neznáme závěry z VH ČMKU
20.3. bylo na stránkách ČMKU zveřejněno usnesení z VH o tom, že ČMKU
bude jednat s UOHS o případech zastřešení nepřijatých, či vyloučených členů.
23.3.2011 jsme obdrželi dopis od advokátky Jar. Šmrhové, která nám vysvětluje,
co je naší povinností vůči Jar. Šmrhové, a co musíme udělat, protože její klientka
chce nakrýt jednu fenku. Také jsme byli informováni, že paní advokátka bude o
našem postupu informovat UOHS.
25.3.2011 jsme obdrželi tento dopis:
Věc: Žádost o vydání krycích listů
Žádám o vystavení krycích listů pro mé feny Husarku C. Bora
z Milotiček a Cácorka H. Bora z Milotiček, viz. přílohy. Veškeré požadované
doklady a žádosti o vydání krycích listů zasílám mailem na adresy:
poradcechovu@leonbergerclub.info + mskchpl@gmail.com a doporučeným
dopisem na adresu sídla klubu.
Poplatek za vystavení krycích listů jsem uhradila převodem na účet
klubu (doklad o převodu přikládám) a to ve výši 500, Kč za kus pro nečlena
klubu.
Již 28.1.2011 jsem prostřednictvím své právní zástupkyně žádala o
chovatelský servis pro nečlena klubu, ale smlouva je mi do dnešního dne
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upírána, přestože klub dle Zápisního řádu ČMKU musí chovatelský servis pro
nečlena zajistit. Kdyby vše proběhlo bez zbytečných průtahů, měla jsem více
než požadované 4 týdny na podání žádosti o vydání krycího listu, jak uvádíte
v Zápisním řádu MSKCHPL. Vzhledem k tomu, že nejsem členkou klubu,
klubové řády se na mne nevztahují a v Zápisním řádě ČMKU se neuvádí žádná
lhůta pro žádost a vystavení krycího listu, žádám Vás o urychlené vystavení
krycího listu. Obě feny hárají a podle svého chovatelského plánu hodlám
uskutečnit jejich nakrytí.
Pro urychlení celé záležitosti zajistím osobní převzetí krycích listů na
adrese sídla klubu. Den určete podle svého uvážení a hodinu je třeba domluvit
tak, aby slečna M.Koňáková nebo K.Tlapáková měly volno a mohly se dostavit
k převzetí.
Děkuji za vyřízení.
S pozdravem
Jaroslava Šmrhová
30.3.2011 proběhlo osobní jednání se zástupci předsednictva ČMKU na kterém
nám bylo doporučeno návrh smlouvy Jar. Šmrhové předložit.
Duben 2011
1.4.2011 jsme skutečně návrh smlouvy na poskytnutí tzv. chovatelského
servisu poslali. Byla to systémově stejná smlouva, na jakou náš klub již
chovatelský servis poskytuje.
4.4.2011 jsme obdrželi dopis od UOHS. V tomto dopise jsme upozorňováni, že
jsme povinni poskytovat služby členům i nečlenům. Velmi zajímavá citace
z tohoto dopisu je:
S chovatelem, který již neporušuje pravidla chovu a splní stanovené
podmínek, je třeba za spravedlivě nastavených podmínek spolupracovat.
K tomuto můžeme uvést názorný případ. Představme si, že se člen
klubu dopustí některého z nejhorších přestupků. (produkce psů bez PP, operace
vylučujících vad a její zamlčení za účelem uchovnění, apod.). Taková osoba
v jednotlivých klubech buď obdrží na nějakou dobu zákaz chovu, či spíše bude
rovnou vyloučena z klubu. Podle formulace dopisu z UOHS má taková osoba
možnost buď z klubu sama odejít, či jako již vyloučena zažádat o zastřešení ten
samý klub, ve kterém byla členem. Tento klub, dle názoru UOHS, by měl mít
povinnost takovou osobu zastřešit.
S takovými závěry rozhodně nesouhlasíme , jsou nelogické a
nesmyslné a jsme ochotni a připraveni se proti takovým závěrům bránit.
7.4.2011 jsme obdrželi od Jar. Šmrhové potvrzení, které si vydala ona sama, o
nakrytí dvou fen, tedy nikoli jedné, jak nás informovala její advokátka.
14.4.2011 Jsme zaslali UOHS informaci o tom, že jsme Jar. Šmrhové zaslali
dne 1.4.2011 návrh smlouvy k chovatelskému servisu.
Květen 2011
1.5..2011. Protože jsme více než 30 dní neobdrželi jakoukoli reakci na náš
návrh smlouvy zaslané Jar. Šmrhové, zaslali jsme jí dopis o našem odstoupení
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od návrhu smlouvy o poskytování chovatelského servisu:
Jaroslava Šmrhová
Věc: smlouva o poskytnutí chovatelského servisu
Dne 1.4.2011 jsme Vašemu právnímu zástupci poslali smlouvu o poskytnutí
servisu k chovu leonbergerů pro nečlena MSKCHPL, kterou jste žádala.
Do dnešního dne jsme ji od Vás zpět podepsanou neobdrželi a ani žádnou
jinou reakci na zaslanou smlouvu.
Vzhledem k tomu, jak dlouhá doba uplynula od zaslání našeho návrhu
smlouvy, vykládáme si Vaše mlčení tak, že návrh smlouvy neakceptujete.
V souladu s § 43b občanského zákoníku návrh na uzavření smlouvy zaniká
uplynutím lhůty, která v něm byla určena pro přijetí, nebo uplynutím přiměřené
doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků,
které navrhovatel použil pro zaslání návrhu nebo dojitím projevu o odmítnutí
návrhu navrhovateli.Tento námi zaslaný návrh již zanikl, neboť přiměřená
doba již bezpochyby uplynula.
Pro případ, že byste nesouhlasila s naším názorem uvedeném v předchozím
odstavci odvoláváme tímto náš návrh na uzavření smlouvy o chovatelském
servisu, který Vám byl zaslán dne 1.4.2011, a to v souladu s § 43a odst. 3
občanského zákoníku. Vracíme Vám Vámi poslanou částku s tím, že celá věc je
s Vámi jednou provždy uzavřena.
V Plzni dne 1.5.2011
Za MSKCHPL
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Co.ČMKU

ing. Josef Zeman
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právní zástupce J. Šmrhové

18

místopředseda klubu

23.5.2011 (tedy za skoro 8 týdnů) Jsme obdrželi od advokátky Jar. Šmrhové
dopis ve kterém psala o neakceptovatelnosti našeho návrhu a zaslala protinávrh
Jar. Šmrhové.

26.5.2011 se znovu konalo jednání zástupců MSKCHPL na ČMKU. I zde nám
bylo doporučeno vydání podkladů k vydání průkazů původu pro vrh u
chovatelky Jar. Šmrhové. Zástupci MSKCHPL informovali ČMKU, že
podklady vydat MSKCHPL nemůže.
Červen 2011
8.6.2011 se na internetové diskuzi „můj pes objevilo“:
L (xxxx3 110 12.tmcz.cz)08. 06. 11, 12:51:50
OSTATNĚ, PÍ ŠMRHOVÉ PP VYDÁNY BUDOU, I KDYŽ ŽÁDNOU
SMLOUVU NEPODEPSALA. TAKŽE PRECEDENS JEDNA BÁSEŇ.
13.6.2011 Jsme od Jar. Šmrhové obdrželi hlášení vrhu
15.6.2011 Poslal MSKCHPL advokátce J.Šmrhové dopis o tom, že poslední
dopis neobsahoval zmiňované přílohy k protinávrhu.
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16.6.2011 Jsme vrátili Jar.
Šmrhové hlášení vrhu s tím, že
z její strany nebyly splněny
podmínky pro zastřešení vrhu

Dvojvýstava leonbergerů a
setkání členů MSKCHPL,
Zubří 29.04. – 01 05.2011
V letošním roce opět připadlo
MSKCHPL konání Speciální
výstavy, takže jsme již tradičně
uspořádali dvě výstavy o jednom
víkendu. Účastníků přijelo velmi
mnoho. Báli jsme se, že v období
krize, přece jen bude účast nižší.
Opak byl pravdou! Přijeli také
účastníci ze Slovenska, Maďarska i
Nizozemí. Organizačně vše
klaplo, protože jsme našli skvělé
pomocníky z řad našich členů,
kteří velmi zodpovědně pracovali jako vedoucí kruhu ( pan Bodeček, paní
Pimková) , při ubytování ( paní Wimerová) , prodeji a registraci stravenek
(paní Spurná) a mnoho dalších osob při dalších organizačních pracích. Paní
Kubová zajistila jako vždy krásné poháry, dárky od sponzora a tisk katalogů.
Všem pomocníkům patří velký dík. Spolupráce s pracovníky střediska ŽĎAS,
zastoupenými jejich vedoucím panem Jamborem, opět nezklamala: ubytování a
hlavně strava byla ke všeobecné spokojenosti. Bohužel jsme všechny účastníky
nemohli ubytovat
v areálu, protože
jeho kapacita chatek
je pro tuto velkou
akci nedostačující,
s tím musíme
počítat. Veškeré
zázemí a výborná
kuchyně zmíněný
nedostatek bohatě
vynahradil. Zvláště
když v okolí jsou
další možnosti
ubytování vzdálené
jen několik
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kilometrů. Výstavy proběhly bez
větších komplikací, které nám
nezpůsobila ani mírná nepřízeň
počasí. To se bohužel zajistit nedá.
V sobotu se konala výstava
Klubová, rozhodčí pan Mayer
posuzoval psy, paní Dr. Šimáčková
feny. V neděli při Speciální
výstavě tomu bylo naopak. Sobotní
výstavu zdokumentovala
profesionální fotografka L.
Skopalová, takže máme mnoho
pěkných fotek našich leonků. Před
výstavou se vždy koná schůzka
rozhodčích, aby se sjednotila
kritéria. Ani ocenění a tituly
nebývají úplně stejné ve všech
zemích, i když se řídí pravidly FCI.
Každá země, každý klub má svá
specifika a hlavně různou
organizaci výstavních akcí.
Důležitým bodem bylo hodnocení ve třídě mladých. V Německu, ale i v dalších
zemích je zastáván ten názor, že „nehotovým“ jedincům nepatří ohodnocení
známkou výborný(á). V Česku je ovšem titul CAJC ( čekatelství na šampióna
mladých) udělen jen ve spojitosti se známkou V1, v Německu stačí na tento
titul VD 1. Vzhledem k této skutečnosti se rozhodčí rozhodli, že pokud ve třídě
mladých vystavený pes, či fena dostojí požadavkům na titul CAJC (není
nárokový), obdrží známku výbornou. Ostatní pak jen velmi výjimečně. Pes,
fena ve třídě
mladých je jen
málokdy
vyrovnaným
jedincem, takže
právě proto se
zadává raději
známka VD, do
které se drobné
nedostatky schovají.
Náročnější
práce v kruhu je
vždy se
zahraničními
rozhodčími. U
speciálního
rozhodčího pana
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Wolfganga Mayera byly posudky
psány v němčině, sl. Hanou
Klimešovou Ten věnoval obsáhlý
výklad oceňovaným jedincům, tak
aby bylo zřejmé, proč právě tito se
umístili a proč právě v tomto pořadí.
Rozhodčí paní JUDr. Šimáčková se
věnovala zejména mladým jedincům,
kterým se snažila nejen vytknout
chyby, ale poradit s jejich
odstraněním. Každému oceněnému
rovněž věnovala zdůvodňující
výklad.
Po výstavách jsme byli mile překvapeni reakcí účastníků i rozhodčích.
Mnozí za námi chodili s úsměvem, že se jim setkání i výstavy líbily. Rozhodčí
pan Mayer, který je zároveň vedoucím chovu v Německém klubu, naše leony
velmi pochválil. Což nás potěšilo, zvláště když víme, že patří k těm
nejpřísnějším rozhodčím právě u německých bonitací.
Naše bonitace proběhly v sobotu pod vedením paní rozhodčí
Šimáčkové, která provedla ohodnocení bonitovaných jedinců velmi důkladně.
Druhý den v neděli po výstavě dorazil MVDr. Petr Pavelek z Brna, aby
odebral krev předem nahlášeným leonbergerům k testům LPN 1. Zkumavky
s odebranou krví byly hromadně odeslány do švýcarského Bernu.
Všichni účastníci určitě spokojeni nebyli. Jsou lidé, kteří
budou vždy nespokojeni , protože
nic není stoprocentní. Rovněž ten,
který přijel vyhrát, a nepovedlo se,
měl prostě smůlu. To už se stává.
Zažila jsem přes 250 různých výstav
a ještě různějších rozhodčích a
pokaždé jsem něčím překvapená.
Mě osobně vždy velmi mrzí, že
někteří členové nemohou ani
chvilku počkat a musí odjet domů.
Je to jednání nezdvořilé vůči těm
ostatním, co ještě vystavují i vůči
rozhodčímu. Pokud budeme brát
Klubovou výstavu jako malý svátek
nás všech, pak si dokážeme zajistit
volno na celý den (nenadále výjimky
existují) a nebudeme ihned
vyžadovat např. zápisy do PP s tím,
že už jsme vlastně měli být dávno
pryč.
A co setkání? Ano, konalo
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se jako obvykle a bylo doplněno akcemi pro děti a pro dospělé večerním
posezením dle libosti a opečeným prasátkem od Wimerů. Co dodat. Velká
akce je za námi. Na podzim bude Klubové setkání spojené s volební členskou
schůzí MSKCHPL a Klubovou výstavou bez zadávání titulu Klubový vítěz.
Doufám, že se většina z vás již těší na další setkání s leony a jejich páníčky
opět v našem krásném Zubří.
Jana Zemanová, ředitelka uvedených výstav

Jak dál v polyneuropathii?
O dědičné polyneuropathii u psů, a v našem případě právě u našeho
oblíbeného plemene leonbergera slyšíme i čteme zvláště v posledním roce
poměrně často. Téma polyneuropathie, především její formy LPN1 se nyní
probírá v ,, leoním světě“ jak na internetu, tak i ve zpravodajích a také
v běžných diskusích mezi chovateli nebo majiteli leonbergerů. I já tedy, přesto
že nejsem genetik ani veterinární lékař, jen proto, že náš život je s leonbergery
spojen poměrně dlouho, se snažím v této otázce orientovat a vytvořit si vlastní
názor. Své poznatky nikomu nevnucuji, netvrdím na sto procent že jsou jediné
správné a je možné, že mne některý z odborníků, nebo nové výzkumy v této
oblasti třeba i přesvědčí, že mám svůj úsudek poopravit, nebo i změnit. Veškeré
moje informace také většinou z internetu nebo jiných veřejně dostupných
zdrojů pocházejí. Je možné, klást si tedy nejrůznější otázky k tomuto tématu.
Co je to vlastně za onemocnění? Kde se vzalo? Jak se projevuje? Lze jej
spolehlivě diagnostikovat? Lze jej léčit? Jak je výskyt mutovaného genu,
zodpovědného za přenos nebo projev LPN1, rozšířen v populaci leonbergerů?
Jak postupovat v chovu? Je možné toto onemocnění z chovu selekcí úplně
odstranit?
Co je polyneuropathie?
Polyneuropathie je neurologické onemocnění, existující v mnoha
různých formách. Její vznik má na svědomí také mnoho příčin. Některé formy
polyneuropathie jsou dědičné. Přesněji se jedná o centrální, degenerativní
onemocnění periferního nervového systému. Jedná se o monogenní,
autozomálně recesivní onemocnění. To znamená, že za nemoc je zodpovědný
gen, uložený na tělním chromozomu, atuozomu, a k projevu nemoci je nutno,
aby se tento mutovaný gen vyskytl na obou chromozomech z příslušného
chromozomového páru, tedy aby tento mutovaný gen pro vznik onemocnění
předali potomku oba rodiče. Pokud jej předá pouze jeden z rodičů, výsledný
potomek by neměl být nemocný, nebo by alespoň neměl být postižen těžkou
rannou formou LPN1, ale v každém případě by byl přenašečem nemoci.
Polyneuropathie se vyskytuje se v mnoha formách z nichž ne všechny jsou
označeny jako dědičné. Dědičné formy polyneuropathie mají podobný klinický
projev avšak geneticky rozdílné založení. Na tomto místě nás zatím bude
zajímat především její typ LPN1, který je dle dostupných informací
zodpovědný až za jednu třetinu případů polyneuropathie u leonbergerů a na
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který je již dostupný genetický test. Poté výhledově zřejmě i typ LPN2, kde se
na vývoji testu údajně úspěšně pracuje. Forma LPN1 je zatím nejlépe vědecky
prostudovaná.
Kde se toto onemocnění vzalo?
Předáváním vadného genu z generace na generaci, tedy z rodičů na
jejich potomky. Nejedná se zřejmě o žádné nově se objevující onemocnění.
Případy nemocných psů s příznaky LPN1 jsou popisovány u zvířat narozených
před několika desítkami let. Že se u tehdy nemocných psů, podle projevů
nemoci mohlo jednat právě o polyneuropathii, vyplynulo zřejmě až důkladným
zkoumáním uvedeného onemocnění právě v posledních několika letech.
Bohužel, než u těchto zvířat došlo k projevům vykazujícím nemoc, zanechala
nám po sobě řádku potomků. Tito potomci udržovali vlohu pro onemocnění
dále v populaci přes své děti, vnuky, pravnuky atd.
Jak se projevuje?
Dle dostupných zdrojů se příznaky onemocnění LPN1 projevují velice
brzo, většinou do třetího roku věku nemocného psa. Jedná se zvláště o
problémy s dýcháním, problémy s polykáním a pohybové problémy. Nemocný
pes se údajně nepřiměřeně zadýchává i po menší zátěži, u tlamy jsou často
pozorovány ,,krápníky“ slin, dech je velice hlučný. Je ztíženo i polykání.
Během krmení nebo pití může docházet k podráždění hrtanu a ke kašli. I hlas
psa během štěkotu vykazuje změny a pes zřetelně chraptí. Dalším projevem je
nepřirozená chůze, projevující se zvláště na pánevních končetinách. Pohyb je
nekoordinovaný, pánevní končetiny se při chůzi zvedají nepřiměřeně vysoko,
tak jako by pes překračoval překážky a prudce dopadají k podkladu. Pes může
celkově v pohybu působit nemotorně a zakopávat o své vlastní nohy. Byl také
pozorován úbytek svalstva v oblasti stehen a někteří mladí psi nejsou údajně
schopni delší procházky. Postižení psi mohou vykazovat i určitou volnost
v kloubech. Obtíže se také více projevují, pokud pes zdolává schody a to
oběma směry. Uvažuje se také, zda nějakou lehčí formou polyneuropathie
nemůže onemocnět ve vyšším věku, například 6+ let také některý z D/N
přenašečů LPN1. V této otázce zatím však není zcela jasno.
Lze ji spolehlivě diagnostikovat?
LPN 1 dnes již spolehlivě ano. Hodně majitelů leonbergerů v Čechách
i po celém světě si již nechalo krev svých psů na přítomnost mutovaného genu,
zodpovědného za přenos nebo projev LPN1 vyšetřit. Genetické testy LPN1
nabízejí University v Bernu a Minnesotě. Tato výzkumná pracoviště
doporučují, aby všichni leonbergeři používaní v chovu byli na LPN1 testováni.
Spojováním vhodných partnerů s ohledem na výsledky genetických testů je pak
možné minimálně vyloučit odchov jedinců, kteří budou geneticky i klinicky
polyneuropathií D/D nemocní. S apelací na kluby chovatelů leonbergerů po
celém světě přišla i Mezinárodní unie pro leonbergery jíž sice MSKCHPL
členem není, ale řídit se jejím doporučením ve zdravotních otázkách populace
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leonbergerů je v tomto ohledu velice rozumné. Pokud situace ukáže potřebu,
pak je možné doporučení uvedených institucí i zpřísnit. Zájemci o test z Evropy
zasílají krevní vzorek do švýcarského Bernu. Testuje se 2 5 ml krevního vzorku
EDTA od vyšetřovaného zvířete. Krevní vzorek musí být odeslán hned po
odběru, čerstvý. Nejlépe v plastové zkumavce. Vzorek lze odeslat poštou,
v obálce s bublinkovou fólií, bez ochlazování, s vyplněnou žádostí na adresu
laboratoře.Je potřeba zajistit doručení nejdéle do 3 – 4 dnů po odběru. Adresa
laboratoře, formuláře žádostí jsou k dispozici na webu MSKCHPL. Klub také
uspořádal pro zájemce na letošním klubovém srazu v Zubří hromadný odběr
krve a její odeslání k vyšetření. A jaký je výklad výsledků genetických testů na
LPN1? Ve vztahu k tomuto onemocnění se můžeme setkat se třemi genotypy.
Pro úplnost je písmenem N označen zdravý gen, písmenem D je označen
mutovaný gen zodpovědný za vznik LPN1. N/N negativní je označen výsledek,
kdy daný jedinec je geneticky i klinicky zdravý. Sám ve svých chromozomech
mutovaný gen, způsobující onemocnění LPN1 nemá a nemůže jej ani předávat
potomstvu. Nikdy nemůže dát nemocného potomka. Jeho potomek však může
být přenašeč v případě, že by byl spojen s nemocným LPN1, ( toto spojení se
však důrazně nedoporučuje stejně jako použití nemocného LPN1 v chovu )
přenašeči by byli všichni potomci,nebo s přenašečem LPN1 a
pravděpodobnost přenašečů by mohla být průměrně kolem padesáti procent. D/
N přenašeč je označen výsledek, kdy je jedinec zřejmě klinicky zdráv ( snad jen
ve vyšším věku by mohl vykazovat lehké příznaky LPN1 ), geneticky však
předává vlohu pro onemocnění LPN1. Podle spojení pak může dávat potomky
zdravé, klinicky i geneticky, potomky přenašeče – klinicky zdravé, geneticky
zatížené, nebo i jedince nemocné jak klinicky tak geneticky. Pokud by byl
použit v chovu, pak jedině ve spojení s N/N negativním. Výsledné potomstvo
pak bude z části N/N negativní a částečně D/N přenašeči. D/D je označen
výsledek, kdy jedinec je klinicky i geneticky nemocný LPN1. Ve spojení
s kterýmkoliv genotypem vzniknou potomci pouze nemocní nebo přenašeči
LPN1. Tento typ se v žádném případě nedoporučuje a je fakticky i zakázáno v
chovu používat.
Lze polyneuropathii léčit?
Bohužel, pokud je známo, nelze. Vyskytují se, zatím ne zcela
podložené názory, že podáváním určitých doplňků stravy lze vývoj onemocnění
zpomalit. Mohlo by se jednat o doplňky s komplexem vitamínů B? Vědecky
tento názor ale zatím nejspíše podložený není.
Jak je výskyt mutovaného genu, zodpovědného za přenos nebo projev
LPN1, rozšířen v populaci leonbergerů?
Informace jsou zatím jen kusé a neúplné. Dle vyjádření výzkumných
pracovišť se předpokládá, že nositelem mutovaného genu je asi dvacet pět
procent populace. Sledováním dostupných, soukromě a tudíž bez záruky
zpracovávaných databází se situace nezdá být nijak dramatická. Tak
jednoduché to však asi nebude. Ke zveřejnění výsledků testů zasílají informace
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do těchto databází dobrovolně sami majitelé. Samozřejmě se každý majitel
raději pochlubí výsledkem negativním než přiznáním toho, že jeho pes, nebo
chov vykazuje přítomnost mutovaného genu zodpovědného za onemocnění
LPN1. V databázích tedy převažují informace o zvířatech N/N negativních, než
o výsledcích testu s označením D/N přenašeč, nebo dokonce D/D nemocný.
Majitelům, kteří neváhají a zveřejní i tyto výsledky budiž tedy ,, čest a sláva“.
Jen dokonalá znalost výskytu mutovaného genu v populaci leonbergerů může
podpořit úsilí o její likvidaci.

Jak postupovat v chovu.
Pracoviště, která výzkum LPN1 provedla doporučují všechny jedince,
kteří se zapojují do chovu testovat na přítomnost mutovaného genu. Jedince
geneticky i klinicky nemocné, to znamená všechny jedince s výsledkem testu
D/D – nemocný v chovu nepoužívat. Kvalitní jedince, kteří geneticky dispozici
pro LPN1 nesou, s výsledkem testu D/N, klinicky jsou však zdraví, zatím
v chovu ponechat. Spojováni však mohou být jen s partnery, kteří jsou
geneticky i klinicky zdraví N/N. Z odchovů po těchto rodičích pak používat
k plemenitbě již jen N/N negativní jedince. Toto doporučení je zdůvodněno
tím, že vyřazení všech D/D nemocných a všech D/N přenašečů polyneuropathie
by příliš zúžilo chovnou základnu. Ano, či ne? Teoreticky se v jednom vrhu
mohli vyskytovat psi jak N/N negativní, D/N přenašeči i D/D nemocní. Proč
tedy nepoužít jen N/N negativní.I když samozřejmě je potřeba brát v úvahu, že
i v ostatních znacích nenesou sourozenci naprosto indentickou genetickou
výbavu. Můžeme se tedy domnívat, že problém s výskytem mutovaného genu
bude větší, než by se mohlo na první pohled zdát. Pracoviště, která testy
provádí, nejsou oprávněna zveřejňovat výsledky testů u jednotlivých zvířat. To
je vždy jen na zodpovědnosti majitele. Dle informací z databází však můžeme
sledovat, že v některých chovatelských stanicích ve světě, či v některých vrzích
se mutovaný gen vyskytuje ve zvýšené míře. Bohužel, skutečnost může být i
taková, že majitelé dotčených
chovatelských stanic a z nich pocházejících jedinců zodpovědně přistoupili ke
zveřejnění informací a můžeme tak nabývat zdání, že jinde se tento problém
nevyskytuje. Skutečná pravda však může být, že u spousty pozitivně LPN1
dotčených jedinců se výsledek testu nikdy nedozvíme. Jisté utajování problému
se samozřejmě dá chápat. Vždy se najde nějaký ,, úhlavní přítel“, který ukáže
prstem. Každému jen trochu rozumnému člověku však musí být jasné, že
pokud někdo k chovu nepoužil prokazatelně klinicky nemocné zvíře, pak za
výskyt mutovaného genu ve svém chovu nemůže. Až do června roku 2010
nebylo možné přenašeče LPN1 testem odhalit.
Je možné toto onemocnění selekcí z chovu úplně odstranit?
Není mnoho onemocnění, na které by bylo možno udělat genetický
test. Výhodou je, že u LPN1 to lze. O tom, že není v chovu možné používat
jedince D/D nemocné, není třeba diskutovat. Nemocný může dát vždy potomka
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jen nemocného, nebo onemocnění přenášejícího. Nikdy ne geneticky zdravého.
Používání nemocných zvířat v chovu nakonec zakazuje i Zápisní řád
MSKCHPL. O tom, že je v chovu nutno používat hlavně N/N negativní –
geneticky i klinicky zdravé jedince také není žádných pochyb. N/N negativní
nemůže předat svému potomku nikdy jiný gen, než zdravý. Nedá mu tedy do
vínku nikdy dispozici ani pro nemoc, ani pro přenašečství nemoci.Co však s D/
N přenašeči LPN1? Řídit se prozatím doporučením výzkumných pracovišť i
Unie a přenašeče D/N v chovu spojovat s N/N negativními? Pokud v chovu
budeme postupovat tímto směrem, neměli bychom odchovávat v budoucnu D/
D nemocné LPN1. Nezbavíme se však přenašečů D/N. Každý přenašeč D/N
zapojený do chovu má totiž teoretickou možnost zplodit až padesát procent
svých potomků opět přenašečů D/N. Padesát procent není samozřejmě nikde
přesně určených. Jedná se jen o předpoklad. Závisí totiž na tom, které pohlavní
buňky, ať již spermie nebo vajíčka dojdou spojení a vzniku nového zárodku.
Jedinec D/N přenašeč produkuje v polovině pohlavních buněk gen zdravý a ve
druhé polovině mutovaný gen. Jde tedy o náhodu, zda dojde ke splynutí zdravé
pohlavní buňky, kterou jako jedinou produkuje N/N negativní a zdravé nebo
mutovaným genem obsazené pohlavní buňky D/N přenašeče. Další dílo náhody
pak dokoná zánik některých zárodků během nitroděložního vývoje. Je opravdu
dílem náhody, zda se ze spojení N/N zdravý s D/N přenašečem narodí 0% či
předpokládaných 50% nebo až výjimečných 100 % přenašečů mutovaného
genu LPN1. Ve stejném poměru se samozřejmě dílem náhody mohou narodit i
jedinci mutovaného genu ve své genetické výbavě zbavení. Z každého vrhu se
také do chovu dostává 0 a výjimečně až 100 % jedinců. Častěji asi 0% než
všichni. Co když opět zapracuje náhoda? Co když si zájemci o chov pořídí
štěně, které se později ukáže jako D/N přenašeč. Co když naopak N/N
negativní jedince ze stejného vrhu do chovu nikdo nepoužije a jeho zdravý gen
se pro chov ztratí? Bude již chovatel nucen u malých štěňat provádět genetický
test v případě, že jeden z rodičů byl D/N přenašeč tak, aby nový zájemce o
zvíře pro chov dostal N/N negativní štěně? Nebo bude vysvětlovat zájemci o
štěně, že jeho pes může být přenašečem choroby a že v pozdějším věku může
možná vykazovat mírné její příznaky? Že jeho případný D/N přenašeč LPN1
možná bude moci, avšak pokud se v budoucnu situace změní natolik, třeba
naopak nebude moci působit v chovu? Co by mohl s populací leonbergerů
udělat žádaný plemeník, a v minulosti jsou takové případy známé, který za svůj
život předal své geny třema i čtyřem stům svých potomků a byl by
například ,,jen“ přenašeč? Jistě zazní i argumenty majitelů D/N přenašečů, že
jejich zvíře je klinicky zdravé. Je to jistě pravda, i když pokud se naplní
přepoklad vědeckých pracovišť, pak i někteří D/N přenašeči zřejmě
v pozdějším věku mohou vykazovat nějaké lehčí příznaky LPN1. Používání D/
N přenašečů v chovu pak ale zřejmě nikdy zcela neodstraní dispozici k LPN1
z chovu leonbergerů. Pokud však v chovu budou působit pouze N/N negativní,
zmizí mutovaný gen v poměrně krátké době. Přestali by se tak vyskytovat
jedinci jak D/D nemocní, tak i D/N přenašeči a výsledkem by byla jen N/N
negativní LPN1 populace. Jde tedy opravdu hlavně o to, zjistit skutečné
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zamoření populace leonbergerů mutovaným genem tak, aby vyřazení všech,
kteří jej nesou, nedošlo opravdu k dramatickému zúžení chovné základny.
Informace, které jsou zatím k dispozici, tomu nenasvědčují. Takto striktní
přístup lze uplatnit v případě jednoho nebo několika málo sledovaných nemocí,
neboť jak již uváděl ve své knize Genetika v kynologické praxi, Ing. Jaromír
Dostál, DrSc., selekce na všechno, je selekce na nic“. Zatím však existuje
genetický test na polyneuropathii LPN1 a tento vadný gen by se dal z populace
poměrně snadno odstranit. Možná i za cenu toho, že ve svém chovatelském
záměru trochu ,,slevíme“ jinde. Mám na mysli například takové nedostatky
jako je diskutabilní maska, určitá hraniční výška, větší bílá skvrna na hrudi,
vysoko nesený ocas atd. Je také dost dobře možné, že stejně tak jako v případě
DKK stupně 2, dojde k určité selekci i samovolně. Tak, jak si málokterý
chovatel zvolí jako otce pro svůj vrh plemeníka s DKK 2, tak možná i
v budoucnu stejně nepoužije D/N přenašeče LPN1. Potíž nastává u fen, matek,
kde pokud bude používání povoleno, nejspíše se v chovu stejně uplatní a
mutovaný gen budou přenášet dále.
Závěrem
Můj osobní názor na používání D/N přenašečů LPN1 v chovu
MSKCHPL je zatím negativní. Pokud to situace po zmapování stavu populace
chovných jedinců dovolí, navrhuji použití D/N přenašečů LPN1 v našem chovu
zakázat. Jsme poměrně malý klub s malou chovnou základnou. Proč tedy nebýt
v chovu ohledně problému s LPN1 čistí? Používat přenašeče nám nikdo
nemůže nařizovat. Chápu i majitele chovných zvířat – přenašečů. Ale o co by
nám mělo všem jít? Aby ten jeden konkrétní jedinec, kterého máme rádi a
v kterém se vidíme, byl za každou cenu použit v plemenitbě? Nebo abychom
z chovu odstranili pokud možno alespoň ty zdravotní problémy, u kterých to
lze. Ty zdravotní problémy, kdy dědičnost nemusíme jen odhadovat a
dohadovat se, zda se po konkrétním jedinci vada nebo onemocnění vyskytuje
častěji nebo ne. Test LPN1 jednoznačně odhaluje jak nemocné, tak i přenašeče.
Můžeme tedy pracovat s určitou jistotou. Pokusme se tedy odstranit z chovu
nemoci, u kterých to je možné, aniž bychom celý chov poškodili. Tím mám na
mysli, aby nám zbylo dostatek chovných, nepříbuzných, klinicky i geneticky
LPN1 zdravých zvířat, na kterých je možno v chovu pokračovat. Konečné
rozhodnutí je však potřeba udělat opravdu až pozískání dostatku výsleku
z testů chovných, nebo o chov se ucházejících jedinců. Je možné, že situace
bude opravdu tak vážná, že chov s vyřazení přenašečů nebude možný, ale to
ukáže až čas a výsledky testů. Také očekávám reakci typu ,, nejsi chovatel, tak
nám do toho nemluv“ .Ale o tom to přece není. Mělo by jít o plemeno jako
celek tak, abychom si v budoucnu mohli beze strachu koupit štěně leonbergera
a věděli, že alespoň u nějakého druhu onemocnění si můžeme být jisti.
Množství odchovaných vrhů ještě paušálně u každého chovatele není zárukou
odbornosti, dobrého úmyslu nebo poctivosti v chovu.
Chci jen uvést, že zájem o plemeno, jeho stav a zdraví může ležet na srdci
všem, nejen chovatelům se spoustou odchovů, ale i běžným majitelům
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leonbergera.

M. Šilhavecká

Zprávy z ČMKU
Do ciziny jen s čipem
Malé připomenutí od července je možné po státech EU cestovat jen se psem,
který je identifikačně označen čipem. Skončilo přechodné období a tetování již
nestačí.
http://www.cmku.cz/

Výstavy ve III. čtvrtletí 2011
Česká republika
NVP Mladá Boleslav, 16. 17.7.
Po uzávěrce.
Interdog Bohemia,
MVP Mladá Boleslav, 27. 28. 8.
U ZÁVĚ R K A : I . 7 . 7 ., I I . 2 2 . 7 .2 0 1 1
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
Moravskoslezská NV, Brno 17. 18.09.
I.uzávěrka:29.7. II.uzávěrka:11.8.2011
Českomoravská kynologická jednota,
NVP, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
info@intercanis.cz
http://www.intercanis.cz/
MVP České Budějovice 08. 09.10.
Uzávěrka: I. 15. 8. , II. 29. 8.2011
Českobudějovický kynologický klub
P. O. Box 238, Klostermannova 7,
CZ 370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 330 454; tel.: +420 387 203 926
e mail: vystava.psu cb@seznam.cz,
www.cmkj.info
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Slovensko
International dog festival 23. 24. 7.
Vel’ká Ida
Po uzávěce
Duodanube,Bratislava 20.021.08.
II.uzávěrka: 15. 7.2011
Slovenský poľovnícky zväz – MVP
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Slovak Republic
NVP, Prešov, 11.09.
Uzávěrka: I. 12. 7. , II. 09. 8.2011
MKK, Slovakiadog
Mlýnska 280
Vel‘ké Úl’any
00421 (0) 915 636 069
e mail: nfo@slovakiadog.eu http://nvpresov.slovakiadog.eu/
Duo Nitracanis,Nitra 19. 20. 11.
Uzávěrka: I. 20. 9. , II. 03. 10.2011
NITRACANIS
P.O.BOX 56F
Sk 949 01 NITRA
Tel.:+ 421 37 7734967
info@nitracanis.sk http://www.nitracanis.sk

Německo
CAC a CACIB Leipzig 20.+ 21.08.
Uzávěrka: II. 13.07.2011
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel. 02 31/5 65 00 0
Fax: 59 24 40
Infos: ://www.hund und heimtier.de/hundeaussteller leipzig.html
Kontakt: meldungen leipzig@vdh.de

CACIB Rostock 08.10.
Uzávěrka:I 10.08, II. 31.08
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel. 02 31/5 65 00 0
Fax: 59 24 40

30

E Mail: meldungen rostock@vdh.de Internet: http://www.vdh lv mv.de.

CAC a CACIB Dortmund 14. 16.10.
Uzávěrka:I. 17.08, II. 07.09. 2011
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00 0, Fax: 59 24 40
Infos:http://www.huhnd und pferd.de
Kontakt: meldungen dortmund@vdh.de

Polsko
CACIB Warszawa, 16. 17. 07.
Po uzávěrce.
CACIB + CAC Białystok, 27 28.08.2011
Uzávěrka:10. 08. 2011
ZKwP odzialv Bialystoku
ul Jurowiecka 33
PL –15 101 Bialystok
e mail bialystok@wystawy.net

fax 0048 89 67 90 502 with note
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"BIALYSTOK"
tel.0048 85 675 22 46
CACIB Wroclaw 24. 25. 9.
Uzávěrka 01.09. 2011
Z Kw P Oddział w Wroclawiu
50 078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7
tel./fax +48 71/343 25 22, +48 71/342 13 41
www.zkwp.wroclaw.pl
e mail: biuro@zkwp.wroclaw.pl

Výsledky výstav II. čtvrtletí 2011 do 4. místa v pořadí
MVP České Budějovice, 23. 24. 4.
Rozhodčí: L. Kukla, CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.,
Tř.otevřená
V1,CAC,CACIB
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
Mezitřída
V1, CAC
Tř.otevřená

Bady od Bezdynky

Clou Josefa Arebred
Airin Sára od Kostela Sv. Gabriela
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V1,CAC, CACIB
Tř.šampiónů
V1,CAC,res.CACIB

Ina od Špitálského dvora
Aria von Benštejn

Klubová MSKCHPL, Zubří 30. 04.
Rozhodčí: psi W. Mayer, D feny JUDr.A.Šimáčková
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
Capucino Vanika vom Bauernhof
V2
Akim Nemilská tvrz
VD3
Antares Golden Heart
VD4
Arny Nemilská tvrz
Mezitřída
V1,CAC
Ensson Du Clos De La Wittmatt
V2,res.CAC,ČKŠ
Arnon From Leo’s Home
VD3
Urbis Löwe von Blumengarten
VD4
Arron Akiroja
Tř.otevřená
V1,CAC,KV
Bayron Cavis Leonis
V2,res.CAC,ČKŠ
Aaron Bady z Vysokova
V3
Bard od Bezdynky
V4
Umberto Ligocka Wataha
Tř.chovatelská
VD 1
Orion Lesní lom
Tř. seniorů
V1
Andy Bady Od zeleného buku
VD 2
Aramis Lony z Vyšehořovic
Tř.vítězů
V1,CAC
Báró Diamant von Bergen
V2,res. CAC,ČKŠ
Nando JuniorLeo vom Jerichower Land
V3
Fram Ensson Bohemia
Tř.veteránů
V1,Nej.vetrán
Arson ze Západní Moravy
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
Kiss Me Hanny von der Boxmühle
V2
Agira Nemilská tvrz
V3
Faty Me Dojet
VD4
Cinderella Vanika vom Bauernhof
Mezitřída
V1,CAC ,ČKŠ
Ginnie Ensson Bohemia
V2, res. CAC
Gessie Ensson Bohemia
V3
Lima Zola vom Löwengarten
V4
Ashira Zlote Szczešcie
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Tř.otevřená
V1,CAC,KV,BOB,ČKŠ
V2,res.CAC
V3
V4
Tř.chovatelská
V1
V2,ČKŠ
V3
V4
Tř. seniorů
V1,Nej.senior
V2
V3
V4
Tř.vítězů
V1,CAC,ČKŠ
V2,res. CAC
Tř.veteránů
V1

Aimy Facies Nigra
Rosina Löwe von Blumengarten
Heidy C. Bora z Milotiček
Donna Leon Koňakov
Cunia Cynan v. Lizjernanjo
Nicola Lesní lom
Anna Antje Arttu v. Lizjernanjo
Sconfinato Freccia D’Oro Mocca
Delly Assa Říčany
Anife Oliva Albron Elenia
Bonnie B. Boíra z Milotiček
Katy lesní lom
Aria von Benštejn
Husarka C. Bora z Milotiček
Bella ze zámečku Marianov

Speciální výstava leonbergerů 01. 05.
Rozhodčí:psi JUDr. A. Šimáčková
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
VD2
VD3
VD4
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC,ČKŠ
VD3
Tř.otevřená
V1,CAC
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.chovatelská
V1
Tř. seniorů
V1
VD2
Tř.vítězů
V1,CAC, VSV, ČKŠ

feny W. Mayer, D

Arny Nemilská tvrz
Capucino Vanika vom Bauernhof
Fox Me Dojet
Antares Golden Heart
Ensson Du Clos De La Wittmatt
Aron From Leo’s Home
Arron Akiroja
Bayron Cavis Leonis
Bard od Bezdynky
Umberto Ligoícka Wataha
Bertino Vanika vom Bauernhof
Orion Lesní lom
Andy Bady Od zeleného buku
Aramis Lony z Vyšehořovic
Fram Ensson Bohemia
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V2,res. CAC
V3
Tř.veteránů
V1,Nej.vetrán
V2
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
V4
Mezitřída
V1,CAC ,ČKŠ
V2, res. CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1,CAC,VSV,BOB
V2, res. CAC,ČKŠ
V3
V4
Tř.chovatelská
V1
V2
VD3
VD4
Tř. seniorů
V1,Nej.senior
V2
VD3
Tř. vítězů
V1,CAC,ČKŠ
V2,res. CAC
Tř.veteránů
V1, nejl.vet.

Báró Diamant von Bergen
Nando JuniorLeo vom Jerichower Land
Asson z Chýňavy
Arson ze Západní Moravy

Agira Nemilská tvrz
Fany Me Dojet
Bára Facies Nigra
Aika Leon od Lamberka
Ginnie Ensson Bohemia
Gessie Ensson Bohemia
Ashira Zlote Szczešcie
Lima Zola vom Löwengarten
Rosina Löwe von Blumengarten
Aimy Facies Nigra
Ina od Špitálského dvora
Cora Myslbořické polesí
Filaka Ferka D. Bora z Milotiček
Anna Antje Arttu v. Lizjernanjo
Cunia Cynan v. Lizjernanjo
Sconfinato Freccia D’Oro Mocca
Anife Oliva Albron Elenia
Delly Assa Říčany
Katy Lesní lom
Aria von Benštejn
Husarka C. Bora z Milotiček
Bella ze zámečku Marianov

MVP Praha 14. – 15.05.
Rozhodčí: D. Pavlovská, CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1, CAC,res. CACIB

Aschar Boy z Mratínského mlýna
Danny od Brdské studánky
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Tř.otevřená
V1,CAC,.CACIB,BOB
V2,res.CAC
V4
Tř. šampiónů
V1,CAC
V2, res. CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
V4
Mezitřída
V1,CAC,CACIB,
Tř. otevřená
V1,CAC ,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
Tř. veteránů
V1,Nej.vet.

Benji z Osoblažského lessa
Andy Končiny
Falco Baron z Plaského údolí
Douglas Leo vom Jerochover Land
Nando Junior Leo vom Jerichower Land

BB My Flynnvon Vietingshof
Clou Josefa Arebred
Caylin Bohemia Qwerty
Constance Bohemia Qwerty
Curie Amad Happy Leon
Greis Wanetta Salve Leon
Gloria Winta Salve Leon
Fellon Žlutý jantar
Georgina z Janovského lesa

CACIB Bratislava 14.5.
Rozhodčí: O. Rui, P
Psi
Mezitřída
V2
Tř.šampónů
V1,CAC,CACIB,BOB
V2,res.CAC,res.CACIB
Feny
Mezitřída
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V2,res.CAC

Urbis Löwe von Blumengarten
Bugsy Roy Arcondia
Fram Ensson Bohemi

Giinie Ensson Bohemia
Inna od Špitálského dvora

CACIB Bratislava 15.5.
Rozhodčí: O. Vondrouš, CZ
Psi
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC

Ronaldino v. Welland
Urbis Löwe von Blumengarten
Bady od Bezdynky
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Tř.šampiónů
V1,CAC,CACIB,BOB
Feny
Mezitřída
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V2,res.CAC

Nando Junio Leo vom Jerichower Land

Giinie Ensson Bohemia
Inna od Špitálského dvora

Nord Bohemia Canis, Litoměřice NVP 21.05.
Rozhodčí: A. Polgár,CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NMJ
V2
Mezitřída
V1, CAC,NV, BOB
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC
Šampiónů
V1,CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAC
V2
V3
Tř. otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC

Capucino Vanika vom Bauernhof

Aron From Leo’s Home
Danny od Brdské studánky
Bertino Vanika vom Bauernhof
Ivo LTD, Edition von der Landwehr

Clou Josefa Arebred
Caroline Jökll Galaxy Oss
Cinderella Vanika vom Bauernhof
Barbara Arebred
Agátka z Alfovy zahrady

Nord Bohemia Canis, Litoměřice MVP 22.05.
Rozhodčí:L. Kukla,CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NMJ
V2
V3
Mezitřída
V1, CAC,CACIB, BOB
V2,res.CAC
V3
VD 4

Capucino Vanika vom Bauernhof
Andy Nemislká tvrz
Aschar Boy z Mratínského mlýna
Aron From Leo’s Home
Ronaldino vom Welland
Dany od Brdské= studánky
Rosacae Jungermania
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Tř.otevřená
V1,CAC
V2
Tř.šampiónů
V1,CAC
V2, res.CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
VD
Mezitřída
V1,CAC,res.CACIB

Bertino Vanika vom Bauernhof
Bastien od Bučického mlýna
Ivo LTD, Edition von der Landwehr
Grizzly vom Bärenpranke

Cinderella Vanika vom Bauernhof
Caroline Jökll Galaxy Oss
Kismme Hannyvon der Boxmühle
Alexis Tyro Golden leon

Tř. otevřená
V1,CAC
V2, res CAC
V3

?Fellon Žlutý jantar
?Betty Golden bohemica
Agátka z Alfovy zahrady

NV Klatovy, 4. 5.6.
Rozhodčí: J. Jandová
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NMJ
V2
Mezitřída
V1, CAC

V2,
Tř.otevřená
V1,CAC
V2, res.CAC
V3
Tř.vítězů
V1,CAC,NV
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1, CAC,NV , BOB
V2, res.CAC
V3
VD4

Capucino Vanika vom Bauernhof
Antonio Golen Heart

Cipísek Coudy Leon Bohemia
Ensson du Clos de la Wittmatt
Gordon Florian Salve Leon
Falco barno z Plaského údolí
Adibara’s Climbs Mt.Brdy in Czech
Benji z Osoblažského lesa

Fany Me Dojet
Caroline Jökll Galaxy Oss
Debbie od Brdské studánky
Gessie Ensson Bohemia
Airin Sára od kostela sv. Gabriela
Coletta od Skleněného dráčka
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Vážení členové,
Doufáme, že se vám toto číslo Zpravodaje líbilo, a to přes to, že velkou
část zabrala kauza J.Šmrhové. Nicméně jsme považovali za nutné vás podrobně s
některými dokumenty seznámit.
Kdo z vás byl na poslední členské chůzi, slyšel o výrocích ,od žádající
osoby o členství, že je potřeba postavit MSKCHPL na nohy, i o tom, jak a co
všichni v klubu děláme špatně. Také z protinávrhu smlouvy o chovatelském
servisu je vidět, že vy všichni, kteří dodržujete řády a předpisy, jste vlastně
hlupáci, protože je lepší, stanovit si sám předpisy, které budou vyhovovat
především osobě navrhující. Jsou v naší republice dva kluby, které se
podmínkami chovu, ale i mírou zákazů a příkazů dost odlišují. Každý chovatel,
či majitel leona si může svobodně zvolit, co je jeho naturelu bližší. Jsou ovšem i
osoby, kterým je chvíli přirozenější to a chvíli ono. Potom se feny také přehazují
z jedné chovatelské stanice do druhé, podle toho, co je momentálně pro
chovatele výhodnější.
Kauza zastřešení chovu pro J.Šmrhovou bude mít jistě další
pokračování. Výbor s tím počítá. Výbor ale zastupuje především členskou
základnu. Víme, že pro někoho je členská schůze nepříjemnou povinností a o to
víc si vážíme minulé účasti i toho, že jste všichni vydrželi až do konce.
Prosíme vás, pro důležitost letošní členské schůze, která je jednak
volební, ale která také bude projednávat odvolání proti vyloučení p. J.Lukeše,
abyste přišli opět v hojném počtu a vyjádřili tak postoj většiny základny.
Výbor MSKCHPL

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.otevřená
V1,CAC
V2,
V3
V4
Tř.pracovní
V1,CAC
Tř.vítězů
V1,CAC

Gloria Winta Salve leon
Kordulka D. Bora z Milotiček
Baboo Grace Leon Bohemia
Xena v. der Osnitz
Catalina Ruth Arcondia
Aria von Benštejn
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