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email: leo.bert@centrum.cz
Kubová Jana
Prokopa Velikého 41, Brno, 628 00
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email: mskchpl@gmail.com
Šimkovská Anna
ebízského 837, T ebo , 379 00
tel.: 384 723 257, 775 232 679
email: a.simkovska@seznam.cz
Pimková Gabriela
Jest abice 122, Kory any, 768 05
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Wimerová Lenka
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Bode ek Ji í
Branka 42, Brno, 624 00
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Adresa MKU: Jankovcova 53, blok C, 170 00 Praha 7
www.cmku.cz
ední hodiny: úterý: 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
st eda: 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Plemenná kniha: L. K
krecek@cmku.cz

ek 234 602 273

Sekretariát, vedoucí I. Jarošová 234 602 275
cmku@cmku.cz
šampionáty L. Fairajslová 234 602 277
fairajslova@cmku.cz
chovatelské stanice I. Leová 234 602 276
leova@cmku.cz
rozhod í, kluby Ing. K. Fialová 234 602 274
fialova@cmku.cz
Adresa pro zasílání snímk dysplazie ky elních kloub :
MVDr. Marek Pep ík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov, tel. 602 538 724
Na tuto adresu je nutno bezprost edn po zrentgenování zaslat snímek a ástku 450,- K za vyhodnocení snímku a odeslání
výsledku. Za vyhodnocení ky elních i loketních kloub je to ástka 750,- K . Pro bonitaci je povinné vyhodnocení ky elních
kloub , snímky a vyhodnocení loketních kloub není povinné. Bez zaplacení nebude vyhodnocení DKK provedeno.
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Jarní m síce, na které jsme se tolik t šili, se
pomalu stávají minulostí, stejn jako se již
minulostí stalo letošní první klubové setkání,
konané ve dnech 11 – 13. 05. 2012 v Zub í u
Nového M sta na Morav . Tak, jak se již za
dlouhá léta stalo tradicí, prob hla v rámci
klubového setkání i Klubová výstava.
Tentokráte se zadáváním titulu Klubový
vít z. Jak meteorologové p edpov li,
takové po así i nastalo. A tak jsme st ídav
mokli, mrzli a nakonec nás zah álo i sluní ko.
m, kte í se svými pejsky slavili na výstav
úsp chy, nejspíš trocha dešt nevadilo, ti
mén š astní jist na adresu po así utrousili
nejednu peprnou poznámku. Po stránce
organiza ní
výstava
nem la
vážn jší
nedostatky, bohužel, po así si zatím ješt
stále poru it nedá. B hem setkání prob hla i
lenská sch ze. Projednávány byly zm ny
Filip Assa
any
v Zápisním ádu i volba výboru klubu na další
období. P esto, že k projednávaným zm nám existují r zné postoje, prob hla sch ze v d stojném duchu a
schválením usnesení tak její záv ry vešly v platnost. lenskou sch zí byl zvolen nový výbor ve složení:
Jana Kubová, Gabriela Pimková, Miroslava Šilhavecká, Anna Šimkovská a Lenka Wimerová. Revizorem
klubu byl op tovn zvolen Ji í Bode ek. Nový výbor klubu na tomto míst d kuje len m výboru, kte í
pro klub pracovali v minulých letech. Pod kování tedy pro paní Jaromíru Beerovou, pana Ing. Josefa
Zemana, pana Petra Nováka i MVDr. Ji ího Költö. Velké pod kování pat í také celé rodin Zemanových,
za n kolikaletou p ípravu klubového Zpravodaje. Další ísla klubového Zpravodaje bude p ipravovat
výbor klubu. Prosíme tedy všechny, kte í jsou ochotni zasílat p ísp vky a fotografie k uve ejn ní v tomto
klubovém asopisu, aby veškeré materiály zasílali na adresu: mskchpl@gmail.com nebo na adresu:
leo.bert@centrum.cz. Doufáme, že se svými p íb hy, zkušenostmi, zážitky z cest, výlet i dovolených,
jakož i fotografiemi svých pejsk pod líte se všemi leny klubu. Budeme vám za to vd ni. P ejeme vám
krásné léto, dovolenou dle vašich p ání, krásné chvíle strávené s leonbergery v p írod i na výstavách.
Pamatujte jen, že horké letní m síce nesv í tolik našim ps m, procházka v poledním žáru, zvlášt po
rozpáleném chodníku m že skon it p eh átím. P eh átí p ichází náhle, p sobí velké problémy a
výjime
m že kon it i smrtí zví ete. A vás tedy v nadcházejícím lét potkají jen samé p íjemné v ci.
Výbor klubu
Jako nový p edseda klubu bych cht la pod kovat
Dina Me Dojet
všem len m, kte í mne do výboru klubu i do
funkce p edsedy zvolili. Vím, že se slušelo
pod kovat p ímo na lenské sch zi, ale musím se
iznat, že jsem byla volbou mírn
eno
zasko ena. P vodn jsem souhlasila s uvedením
na kandidátní listinu jen tak trochu ,,do po tu“ a
volba do funkce p edsedy klubu mne, jako ne
zcela len m klubu známého lov ka p ekvapila.
Práce pro klub mi není zat žko, jen jsem vždy
spíše zastávala názor, že pracovat pro leonbergery
že lov k i bez toho, aby bylo jeho jméno
kde uvedeno. Mohu tedy jen slíbit, že pro
plemeno leonberger, klub i jeho leny budu
pracovat tak, jak to budu považovat za nejlépe
možné.
Šilhavecká Miroslava
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Chov – uskute né krytí a vrhy pod MSKCHPL r. 2012
Vanika vom Bauernhof
Chov. stanice
Chovatel
RENE Löwe vom Bayern
Otec
I.krytí
AIMEE Vanika vom Bauernhof
Matka
II.krytí
31.1.2012
Datum narození
Vrh
7
Narozeno
Odchováno
4
Ps
Fen
Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození

U Oderské hráze
ULLISES Nasa Duma
CELSIE Myslibo ické polesí
fena nezab ezla

Chovatel
I.krytí
Vrh
Odchováno

Ps

Fen

Otec
Matka
Datum narození

Nemilská tvrz
Knockandós SCHWEDISCH ROUSSILON
GINA Z. Bora z Miloti ek
fena nezab ezla

Chovatel
I.krytí
Vrh
Odchováno

Ps

Fen

Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Ps
Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno

Shaggy Smile
LORD Luna Leo
UPOLETA Löwe von Blumengarten
14.5.2012
9
5

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Bona Moravia
CARLO vom Zeitschelhof
BONA od Bezdynky
20.6.2012
14

Chovatel
I.krytí

Otec
Matka

Vrh

Z Richardovských skal
Fairytrolls X-MAS ELF ZODIAC
CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss

Chovatel
I.krytí

Veselá Monika
15.3.2012
16.3.2012
A
9
4
Calábková Zdena ing.
26.4.2012
B

Pluhovský Miroslav
5.6.2012

II.krytí
Vrh
Odchováno

Ps

Fen

Matka

C

Odchováno

Narozeno

Otec

Hrdlovi ová Zuzana
13.3.2012

Fen

Datum narození

Chov. stanice

A

II.krytí

Ps
Chov. stanice

Felixová Jaroslava
23.12.2011

II.krytí

Narozeno

Chov. stanice

D
5
1

II.krytí

Narozeno

Chov. stanice

Va ková Hana
30.11.2011

Sedmidomky
Rosaceën ELEOCHARIS
FURRY ANN z Alfovy zahrady

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Ps

Fen
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Novák Petr
6.6.2012
8.6.2012
F

lenská sch ze
lenská sch ze MSKCHPL prob hla v rámci klubového setkání dne 12.05.2012 v Zub í u Nového
sta na Morav . Tato lenská sch ze se opakovala po p l roce. Ta minulá, která se konala dne
11.09.2011, z stala z d vodu neschváleného usnesení neplatná. Zú astnilo se bu osobn , nebo
prost ednictvím plné moci šedesát sedm len Moravskoslezského klubu chovatel a p átel leonberger .
Na programu sch ze byly zm ny v Zápisním ádu a volba len výboru MSKCHPL na další období.
Byla odhlasována zpráva o innosti i zpráva o hospoda ení za uplynulé období. Dále byl odhlasován plán
innosti a plán hospoda ení pro p íští rok. Nejd ležit jší zm nou Zápisního ádu je opat ení proti d di né
chorob Polyneuropathii LPN1. Bylo v tšinou p ítomných len odhlasováno, že v MSKCHPL nebudou
mezi chovnými zví aty p sobit ani D/D nemocní, ani D/N p enaše i LPN1. Výsledek hlasování 22 len
pro ponechání p enaše D/N v chovu, 44 len proti ponechání p enaše v chovu a 1 len se zdržel
hlasování. Dále tedy bude možno chovat pouze na leonbergerech, kte í jsou na LPN1 vyšet eni
s výsledkem N/N negativní. Tato a další mén závažné zm ny v Zápisním ádu, v etn zavedení poplatku
za samostatný svod mladých ve výši 200 K , pro lena s bonusem 40 K , byly p ijaty lenskou základnou
v pom ru hlas : 45 len pro zm nu, 17 len proti a 1 len se zdržel hlasování. Platnost záv
lenské
sch ze byla potvrzena schválením usnesení, kdy 53 len bylo pro schválení a 14 len proti. Usnesení
bylo tedy valnou v tšinou schváleno.

Zpráva o hospoda ení klubu za rok 2011
REKAPITULACE CELKEM:
íjmy:
lenské p ísp vky:
Bonitace:
Kontrola vrhu:
Výstavní poplatky:
íjmy od MKU za PP:
Krycí listy:
Cestovné:
ipsaný úrok:
íjmy celkem:

62.600,00 K
3.000,00 K
9.800,00 K
81.150,00 K
4.250,00 K
6.900,00 K
3.120,00 K
38,26 K
170.858,26 K

Výdaje:
Náklady na výstavy:
Poštovné:
Cestovné:
Telefony:
Kancelá ská režie:
lenský p ísp vek MKU:
Poplatek za vedení ú tu:
Vrácení poplatku za krycí list:
Vrácení výstavních poplatk :
Náklady na Zpravodaj:
Odb ry krve LPN1:
Výdaje celkem:

92.200,00 K
1.845,00 K
37.070,00 K
3.600,00 K
1.685,00 K
1.500,00 K
1.168,00 K
1.000,00 K
700,00 K
20.965,00 K
5.180,00 K
166.913,00 K

Kone ný stav financí k 31. 12. 2011

148.032,71 K

Zpracoval: Novák Petr
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Polyneuropathie LPN 1
Vyjád ení MVDr. Aleše Tomka,
který
byl
ohledn
polyneuropathie LPN1 p vodn
pozván na lenskou sch zi.
Dobrý den Vážení chovatelé
leonbergr ,
asi p ed m sícem jsem m l
možnost
seznámit
se
s
aktuálními ísly polyneuropatie
u leonbergr . Sou asn s tím
jsem mohl íst také r zné
názory na to, jak postupovat u
jedinc D/N, tedy "pouhých"
enaše m této choroby. S
mito názory jste se mohli
seznámit
mailovými
"ob žníky". Velmi m mrzí, že jsem nemohl být pozván na Vaši sch zi Moravskoslezského klubu. Lépe
eno mé pozvání p ed n kolika týdny Vaší lenkou paní Kubovou, které jsem s
radostí p ijal, bylo jinými leny zrušeno n kolik dn p ed onou sch zí a to údajn , abych neovlivnil
hlasování. P išlo m to, promi te mi tu up ímnost, úsm vné, pokud je adu týdn po mailech spousta
len již ovliv ováno. Sv j názor tedy vyjad uji touto svou písemnou výpov dí.
V podstat je to u m jednoduché. Za prvé jsem medicínského vzd lání, tedy vše co se dá lé it nebo
eliminovat, mi etika íká, eliminuj. Když se podívám na dosud nízký po et jedinc D/N ve srovnání se
zdravými jedinci, tak mi istá logika nebo selský rozum íká, eliminuj tyto p enaše e, dokud to jde, dokud
to nebude pro chov t chto nádherných zví at likvidující. Nemoc vznikla mutací genetické informace, zdá
se, že její d di nost je jednoduchá, nem že za ní skupina gen nebo se na onemocn ní nepodílí vn jší
faktory prost edí, tak jak to bohužel asto bývá u jiných chorob, viz t eba DKK, epilepsie, apod.
A te si p edstavte, že jednoho krásného dne u jednoho p enaše e onen gen zmutuje ješt jednou a náhle
budou jeho potomci, zplození s istým jedincem, dávat také nemocná zví ata. Chcete to riskovat? Hrát si
s potenciální asovanou bombou? Možná
zbyte
expresivní výraz, ale p esto jej nechávám. Možná, co by za to chovatelé v minulosti dali, když
by onu dysplazii mohli jednoduše eliminovat.
Hádáte se asto o jeden chyb jící zub, potom tady máte možnost geneticky testovat onemocn ní, možnost
velice jednoduše se jej tím pak i zbavit (nebo aspo se o to pokusit) a pak váháte anebo si berete za vzor
mecké chovatele. Vím, že druhý chovatelský klub již rozumný byl a p enaše e do chovu nebude
ijímat. V ím, že také Vy rozhodnete správn .
Srde
zdraví
MVDr. Aleš Tomek, DECVN
Specializovaný veterinární léka - neurolog
Klinika JAGGY, s.r.o.
Komárovská 5
617 00 Brno
545 234 035
tomek@jaggy.cz
V Brn , 11.5. 2012

Sout ž dít a pes
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Rady a zkušenosti
Na tomto míst bychom vás rádi vyzvali: pod lte se o své zkušenosti. N kdy i drobná, nebo tzv.
,,babská“ rada m že pomoci vy ešit velký problém.
Tvarohový obklad proti otok m.
Starý veterinární léka , praktik nám radil vyzkoušet na otok obklad z tvarohu. Dob e rozmíchat m kký
tvaroh, v siln jší vrstv nanést na postižené místo a p evázat obvazem. Opravdu pomáhá. Tvaroh vyschne
a ze srsti jej lze vydrolit a vy esat.
Jak na klíš ata.
Na odstra ování p isátých klíš at se osv ila elektriká ská krokosvorka. Klasický krokodýlek. Lze jím
uchopit i velice malé klíšt , mírným tahem a otá ením jej vyndat bez toho, aby v rán z stala hlavi ka.
Na rány.
Na rány nám pomáhá homeopatická mast Traumel. K dostání v lékárn .

Bard Od Bezdynky, V1, CAC, KV 2012, BOB
Jarní Klubová výstava se zadáváním
titulu „ Klubový vít z“
Na výstavách ps se m že vystavovatel alespo
dozv t ( pokud to již neví), jakými nedostatky
jeho pes „trpí“. Nebylo tomu jinak ani na naší jarní
klubové výstav , která se konala dne 12. kv tna
2012 tradi
v Zub í u Nového M sta na Morav .
Ledoví muži nás trochu potrápili, ale nakonec jsme
vše zvládli bez velkých problém . Vzhledem
k velké ú asti musel být vytvo en ješt jeden
výstavní kruh. Na výstavu bylo p ihlášeno celkem
108 ps , takže k p vodn
nahlášenému
rozhod ímu panu Otakaru Vondroušovi p ibyla
kolegyn , paní rozhod í JUDr. Anna Šimá ková.
P es nep íze po así se snažili pání kové své pejsky p edvést v obou kruzích co nejlépe. Oba rozhod í
pe liv rozvažovali a zd vod ovali svá rozhodnutí. Nejvíce jedinc bylo ve t íd mladých psi i feny a ve
íd otev ené feny.
Pan rozhod í Vondrouš, který m l všechny dosp lé psy i feny se zadáváním titulu CAC a mladé psy
CAJC, hodnotil zcela nezaujat a d sledn sledoval správný pohyb všech jedinc , kdy oce oval nízké
nesení ocasu. Velkou pozornost v noval zub m – skusu, typu hlavy, tvaru a velikosti jedince, správnou
linii h betu, zauhlení obou pár kon etin a jejich postavení.
Vid li jsme p ehlídku p kných ps a fen. Rozhodn se nemáme za co styd t a m že nás všechny jen
šit, že úrove naší klubové výstavy se zadávanými tituly byla velmi p kná. Klubovou vít zkou se stala
Cora Myslibo ické polesí, Klubovým vít zem a zárove BOB se stal Bard od Bezdynky, který jde ve
šlép jích svého úsp šného bratra Badyho.
Všichni umíst ní do tvrtého místa dostali op t p ekrásné poháry, rovn ž tak vít zné páry a chovatelské
skupiny. Poháry také ekaly na nejlépe umíst né jedince a chovatelské stanice v klubové sout ži.
Jak bylo již uvedeno, výstavy se zú astnil nebývalý po et našich len , ale i zahrani ních chovatel .
Jsem vždy hrdá na to, že se zú astn ným cizinc m líbí v echách, na Morav , v Zub í a hlavn na naší
Klubové výstav . Sice to stojí trochu více námahy, ale je to pro náš klub vyznamenání. Líbí se jim
domácká atmosféra a prost edí. V bec celková ú ast na naší klubové výstav se rovná ú asti na jiných
klubových, i speciálních výstavách leonberger v Evrop .
Sponzory se, stala prost ednictvím paní Šimkovské, firma Velkoobchod Sala – krmiva, která poskytla
menší i v tší balení suchého granulovaného krmiva a tašky s dárky. Sou ástí výstavy byly i sout že pár ,
chovatelských skupin a našich nejmladších vystavovatel , d tí v sout ži Dít a pes a Mladý vystavovatel.
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Všechny d ti si díky sponzor m, manžel m Mahovským, odnesly malý dárek a vít zové byli náležit
ocen ni pohárem.
Sou asn s ukon ením výstavy nastal as k tzv. bonitacím, které vedl op t pan O. Vondrouš. Ke
koloritu naší výstavy pat í již tradi
dob e upe ené prasátko, které p ivezli manželé Wimerovi.
Výstava se ovšem sama nep ipraví, a tak bych na tomto míst cht la pod kovat všem, kdo se na její
íprav , organizaci a práci p ímo na ní podíleli. Pracovnicím a pracovník m v kruzích p i zapisování
výsledk , všem, kte í p ed výstavou pomohli s postavením p íst ešk , ozna ením kruh , zakoupením a
rozd lením pohár , to všechno se po ítá, a za to všechno d kujeme.
Jana Zemanová

V1, CAJC, NM, Erki Sedmidomky a V1, CAJC Dexter v.
Nonnenwald
Klubová výstava MSKCHPL
dne 12. 05. 2012, rozhod í : Šimá ková Anna JUDr.,
Vondrouš Otakar
ída mladých psi: Vondrouš Otakar
V1, CAJC – Dexter v. Nonnenwald,
maj. ermákovi Jaroslava a Jaroslav
V2
Artuš Bella Amicizia,
maj. Plášková Aranka
V3
Garry Nobert, maj. Kuklík Zden k
V4
Alex Bona Moravia, maj. Vyle al Ivo
V
Arni Z Pob žovického kopce,
maj. Benáková Jarmila
V
Camos Od Bezdynky, maj. Procházková Jitka
V
Gandalff Nobert, maj. Kratochvílovi Irena a Michal
V
The Best Zielona Cieszynianka, maj. Felixová Jaroslava
VD
Alex Bella Amicizia, maj. Eichlerová Hana
VD
Argon De Golden Heriett, maj. Rais Robert
VD
Happymr.Hart Z Leonkovho raja, maj. Kolá ek Ivan
VD
Hero Z Alfovy Zahrady, maj. Pesar Václav
VD
Kerberos Du Plateau Bavarois, maj. Smuttermeierovi Lenka a Evžen
D
Archibald Bella Amicizia, maj. Burdychová Dana
Mezit ída psi: Vondrouš Otakar
V1, CAC
Gwen Nobert, maj. Krejza Ji í
V2, r. CAC Antares Golden Heart, maj. Schut Anja
V3
Mischa P. Bora z Miloti ek, maj. Kone ná Jarmila
V4
Fox Me Dojet, maj. Bode ek Ji í
ída otev ená psi: Vondrouš Otakar
V1, CAC,
KV, BOB
Bard Od Bezdynky, maj. Švejda Zden k
V2, r. CAC Umberto Ligocka Wataha, maj. Schut Anja
V3
Fido Nobert, maj. N mec Old ich
V4
Akim Nemilská Tvrz, maj. Chmelíková Žaneta
VD
Arron Akiroja, maj. Gury a Václav
VD
Itchy Of Easy Hope, maj. Hrubá Andrea
VD
Sconfinato Fausto Fellow, maj. Edens Marja a Willem
D
Sconfinato Leonzio Floyd, maj. Edens Marja a Willem
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ída chovatelská psi: Šimá ková Anna JUDr.
V1
Orion Lesní lom, maj. Kubová Jana
ída senior
V1
V2
V3

psi: Šimá ková Anna JUDr.
Monty Lesní lom, maj. Stehlíková Helena
Andy Bady Od Zeleneho buku, maj. Bardon Zdenek
Aramis Lony z Vyšeho ovic, maj. Toncarová Hana

ída vít
psi: Vondrouš Otakar
V1, CAC
Aron From Leos Home, maj. Zeman Josef Ing.
V2,r.CAC
Bady Od Bezdynky, maj. Kolá ek Ivan
V3
Nando Junior Leo v. Jerichower Land, maj. Skovajsová Elena Mgr.
V4
Capucino Vanika v. Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
V
Kaspar D. Bora z Miloti ek, maj. Kone ná Jarmila
ída veterán
V1
V2
V3
V4

psi: Šimá ková Anna JUDr.
Leo Amicanis Coe s Deli Hassan, maj. Rogman Koen
Assan U Oderského splavu, maj. Kunsmüllerová Iveta
Arson Ze Západní Moravy, maj. Schmuttermeierová Lenka
Asson Z Chy avy, maj. Beer Emil

ída estná psi: Šimá ková Anna JUDr.
V1
Fram Enson Bohemia, maj. Špi áková So a, Mrá ek Pavel
ída dorostu feny: Šimá ková Anna JUDr.
VN1
Gabi Me Dojet, maj. Ková ová V ra
VN2
Sconfinato Olivia Vesta, maj. Schut Anja
VN3
Sconfinato Orani Onice Ojee, maj. Donkers Nancy a Jozef
ída mladých feny: Šimá ková Anna JUDr.
V1,CAJC, NM Erki Sedmidomky, maj. Novák Petr
V2
Haily Ensson Bohemia, maj. Fišerová Hana
V3
Donatella Arcondia, maj. ekalová Eva
V4
Celsea Od Bezdynky, maj. Pimek Ludvík
V
Agnes Bella Amicizia, maj. Bejšovcová Eva
V
Alma Z Okrasné školky, maj. apáková Markéta
V
Ambra Bona Moravia, maj. Do ekal František Ing.
V
Amélie Z Okrasné školky, maj. Da ko Josef
V
Quissanga v. Lowengarten, maj. Rogman Koen
VD
Gaya Agatha Nobert, maj. Ježová Hana
VD
Honey Z Alfovy zahrady, maj. Kunstmullerová Iveta
D
Afra Bona Moravia, maj. Malá ová Tereza
Mezit ída feny: Vondrouš Otakar
V1, CAC
Cinderella Vanika v. Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
V2, r.CAC
Fany Me Dojet, maj. Wimer Ji í
V3
Matylda P. Bora z Miloti ek, maj. Marek Miloš
VD4
Aisha Od Panny Marie, maj. Mrázková Magdaléna
ída otev ená feny: Vondrouš Otakar
V1, CAC, KV Cora Myslibo ické polesí, maj. Plachý Ond ej
V2,r.CAC
Carolline Jökll Galaxy Oss, maj. Pluhovský Miroslav
V3
Donna Leon Ko akov, maj. Novák Milan
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V4
V
V
V
V
V
V
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD

Faty Me Dojet, maj. Wimer Ji í
Agira Nemilská tvrz, maj. Šolcová Radka
Aika Leon Od Lamberka, maj. Jurášek Marek
Arry von Benštejn, maj. Švr ek Vladimír
Havanna v. Dreiburgenland, maj. Šimkovská Ann
Lea Sisi P. Bora z Miloti ek, maj. Benešová Marcela
Miška P. Bora z Miloti ek, maj. Kaše Pavel
Aida Z Paskovského panství, maj. Batková Markéta
Alischa Z Paskovského panství, maj. Mahovský Roman
Anie Nemilská tvrz, maj. Okleš ková Jana
Anndy Danthe Caro, maj. Plášková Aranka
Ashira Zlote Szczescie, maj. Quisová Zuzana
Aylin Z Paskovského panství, maj. Podzemná Veronika Ing.
Bona Od Bezdynky, maj. Calábková Zde ka Ing.
Fury Ann Z Alfovy zahrady, maj. Novák Petr
Kyra Florencie Za ické údolí, maj. Benáková Jarmila

ída chovatelská feny: Šimá ková Anna JUDr.
V1
Annie Rose Facies Nigra, maj. Dují ková Erika MUDr.
V2
Nicola Lesní lom, maj. Kubová Jana
VD3
Cunia Cynan v. Lizjernanjo, maj. Donkers Nancy a Jozef
VD4
Bára Facies Nigra, maj. Dují ková Erika MUDr.
ída pracovní feny: Šimá ková Anna JUDr.
V1, CAC
Aegina Szafranova Sfora, maj. Zapletalová Jind iška
ída senior feny: Šimá ková Anna JUDr.
V1, NS
Anabel Z Pod Po ernického dubu, maj. Novotný Karel
V2
Belinda Z Vl kovského údolí, Pimek Ludvík
ída vít
feny: Vondrouš Otakar
V1, CAC
Lima Zola v. Löwengarten, maj. Rogman Koen
V2,r.CAC
Ginnie Ensson Bohemia, maj. Skovajsová E. a Mrá ek P.
V3
Aria von Benštejn, maj. Wimer Ji í
V4
Franciss Bess Ensson Bohemia, maj. Mrá kovi D. a P.
V
Heriett C. Bora z Miloti ek, maj. Novotný Karel
V
Ina Od Špitálského dvora, Marek Miloš
ída veterán feny: Šimá ková Anna JUDr.
V1, NV
Dona Me Dojet, maj. Šimkovská Anna
V2
Katy Me Dojet, maj. Kubová Jana
V3
Baskija Moravský jih, maj. Hubená Klára
V4
Anne Familia Magna, maj. iháková Jitka

Výsledky sout že o Nejúsp šn jšího psa, fenu a chovatelskou stanici MSKCHPL
za rok 2011
PSI
ARON From Leo´s Home
BADY od Bezdynky
CAPUCINO Vanika vom Bauernhof
FRAM Ensson Bohemia

2710
Zeman Josef Ing.
1255
Kolá ek Ivan
885
Va ková Andrea a Hana
560
Špi áková So a
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BARD od Bezdynky
ANDY-BADY Od Zeleného buku
ARNY Nemilská tvrz
ORION Lesní lom
MONTY Lesní lom
URBIS Löwe vom Blumengarten
FIDO Nobert
AKIM Nemilská tvrz
BERTINO Vanika vom Bauernhof
AARON BADY z Vysokova
CARAMEL Vanika vom Bauernhof
LEX Lesní lom
ARAMIS Lony z Vyšeho ovic
JONAS O. Bora z Miloti ek

Švejda Zden k
Bardon Zden k
Bartová Ji ina
Kubová Jana
Stehlíková Helena
Batková Markéta
mec Old ich
Chmelíková Žaneta
Cupáková Martina
Chlopková Martina
Langerová Michaela
Költö Ji í MVDr.
Toncarová Hana
Lamberský Tomáš

435
180
175
165
150
130
115
110
85
70
65
55
50
40

FENY
INA od Špitálského dvora
Marek Miloš
ARIA von Benštejn
Wimer Ji í
CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss
Pluhovský Miroslav
CINDERELLA Vanika vom Bauernhof Va ková Andrea a Hana
BONNIE B.Bora z Miloti ek
Mrázová Martina
CORA Myslibo ické polesí
Plachý Ond ej
FANY Me Dojet
Wimer Ji í
MATYLDA P. Bora z Miloti ek
Marek Miloš
FATY Me Dojet
Wimer Ji í
DELLY Assa
any
Theimerová Dana
NICOLA Lesní lom
Kubová Jana
AIMY Facies Nigra
Hlinková Michaela
BELLA ze Záme ku Mariánov
Dují ková Erika MUDr.
CELSEA od Bezdynky
Pimek Ludvík
HERIETT C. Bora z Miloti ek
Novotná Hana
AIKA Leon od Lamberka
Jurášek Marek
CELSIE Myslibo ické polesí
Felixová Jaroslava
ANIE Nemilská tvrz
Okleš ková Jana
HAILY Ensson Bohemia
Fišerová Hana
ASHIRA Zlote Szsze cie
Quisová Zuzana
KATY Lesní lom
Kubová Jana
ANNDY Danthe Caro
Plášková Aranka
HETTY C. Bora z Miloti ek
Papež Milan Mgr.
AGIRA Nemilská tvrz
Šolcová Radka
ALMA Foresta z Va ovské strán
Jahn Petr
AYLIN z Paskovského panství
Podzemná Veronika
CELESTA Najmurská cesta
Zeman Josef ing.
LEA SISI P. Bora z Miloti ek
Benešová Marcela
AIMEE Vanika vom Bauernhof
Va ková Hana
BIG ROSE Sedmidomky
Novák Petr
ARIN Albron Elenia
Va ková Hana
BÁRA Facies Nigra
Dují ková Erika MUDr.
HEIDY C. Bora z Miloti ek
Hejna Jaroslav
ARRY von Benštejn
Švr ekVladimír
DONATELLA Arcondia
ekalová Eva
DONNA LEON Ko akov
Novák Milan
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890
605
405
270
265
240
225
205
185
165
160
155
130
130
200
125
120
115
115
95
90
80
80
75
70
70
70
60
55
55
50
50
50
45
45
45

AIKA z Nekudova dvorce
AMÁLKA ze Zvona ova kraje
ANNIE ROSE Facies Nigra
AZZA FORESTA z Va ovské strán
BEBE z Paskovského panství
BETTY Golden Bohemica
GINA Z. Bora z Miloti ek
HAVANNA vom Dreiburgenland

Maradová Alena
Zmrzlá Jana
Dují ková Erika MUDr.
Kaše Pavel
Pet íková Milena
Chrudimská Olga
Hrdlovi ová Zuzana
Šimkovská Anna

40
40
40
40
40
40
40
40

Zeman Josef Ing.
Pimek Ludvík
Va ková Hana
Kubová Jana
Hrdlovi ová Zuzana
Wimer Ji í
Mrázová Martina
Dují ková Erika MUDr.
Jurášek Marek
Šimkovská Anna
Batková Markéta
Theimerová Dana
Gintarová Petra
Da ko Josef
Krob Jan

2710
1820
1220
620
475
410
405
245
125
115
110
80
70
45
40

CHOVATELSKÉ STANICE
From Leo´s Home
Od Bezdynky
Vanika vom Bauernhof
Lesní lom
Nemilská tvrz
Me Dojet
Galaxy Oss
Facies Nigra
Leon od Lamberka
Nobert
Z Paskovského panství
Danthe Caro
Z Vysokova
Ko akov
Ze Zvona ova kraje

Vít

m klubové sout že gratulujeme

ída vít

psi

Každý pes je jedine ný
Nejsem sta ec bilancující na sklonku života,
nepot ebuji brýle, plíny ani kardiostimulátor,
nejsem majitelem jatek ani obchodu se zeleninou,
ale jsem bez roku ty icet let chovatelem
meckých dog, dvacet let poradcem chovu,
bezmála dvacet let mezinárodním posuzovatelem
exteriéru tohoto bezesporu náro ného plemene a
letos t icet let veteriná em pro vnit ní nemoci ps .
l jsem možnost a mnohdy tu est navštívit
desítky chovatel v pravém významu tohoto slova,
stovky majitel a hovo it s nimi, rukama mi prošly
tisíce klient . Stejn jako kolegyn Dvo áková ( Sv t ps 3/2012 Barfování? D kuji, už ne. ), jsem toho
vid l dost, abych dosp l k názoru, že nebudu pohodlný svým klient m vysv tlovat d ležitost preventivní
výživy jejich ps . Vysv tlovat jim fakt, že výživa by m la zohled ovat individuální nároky a pot eby
toho kterého jednotlivce, a a neodsuzuji kvalitní pr myslovou stravu, je nutné, aby si uv domovali, že
i nejlepší v li není pr myslová strava schopna všechny tyto nároky pln akceptovat a uspokojovat.
Civiliza ní stres se projevuje i v chovu ps . Stejn jako p ed revolucí, i více než dvacet let po ní se
dennodenn setkávám v ordinaci se psy, kte í trpí úpornými kožními problémy, zán ty zvukovod ,
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poruchou imunity. P ibylo obézních pacient , dogám se tlapy rozjížd jí obdobn jak p ed dvaceti lety,
dochází k torzím žaludku, o kterých stále nevíme kdy a pro , p ibývá torze sleziny. I když pochovávám
které dogy až v deseti i dvanácti letech, nap Evropou se dogy stále dožívají pr
rného v ku šest a
l roku. Ps m r zných plemen praskají kolenní vazy, mají artrózu, dysplazii lokt , ani dysplazii ky lí se
stále neda í vymítit. Kortikoidy jsou b žnou sou ástí receptur ušních roztok a emulzí stejn jako kožních
mastí. Jsou vymýšleny stále nové, protože na staré vzniká rezistence. Setkávám se s nádorovými procesy,
o kterých nás škola neu ila, syndromem bakteriálního p er stání st eva. Nejsou vzácností pacienti trpící
cukrovkou, feny nehárající a nezab ezávající, feny vst ebávající své plody, psi trpící neurózou i r znými
fóbiemi. Civiliza ní stres se projevuje pochopiteln i v chovu ps .
Není jen jedna cesta
Nikdy jsem neodmítal využití pr myslové stravy v chovu, ale nikdy se nestala jedinou a samospasitelnou
v mé praxi. Dovoluji si tedy trochu polemizovat s kolegyní Dvo ákovou, aniž bych snižoval její vlastní
ínos na poli výživy ps a zpochyb oval její roli v této oblasti. Je neoddiskutovatelnou pravdou, že díky
výzkumu solidních firem, zabývajících se pr myslovou výrobou krmiv, pokro ily naše znalosti o
pot ebách ps na vyšší úrove . Myslím si však, že práv veteriná i by nem li být pohodlní. Mnohdy nelze
pot ebu jedince vy ešit sáhnutím do regálu a z stat v ,,pohodlí“ své zna ky.
Dieta mých ps Zelené drš ky, vemeno, telecí žebra, vep ová kotleta,
ku ecí krky, ryby, vejce, zelenina, kvalitní tvaroh, poctivý jogurt i
kozí mléko jsou stále nezbytnou sou ástí diety mých ps . Stejn
jako d íve i dnes jsou naši psi ov ováni tituly nejvyššími a jsou
konkurenceschopní, feny zab ezávají, mají plné po etné vrhy,
které samy odchovávají. Št ata nejsou šílená z p edložené kosti,
nemají žádné k e elistí, krvavé dásn , ani nejsou vy erpaná
hlídáním své ko isti. P irozen si budují své postavení v hierarchii
sme ky, aniž by v budoucnu m la pot eby konzumovat v ci i
edm ty více i mén nekonzumovatelné – hadry, kamení, listí,
trus r zných živo ich atd. Jsou socializovaná a vždy ochotna
up ednostnit hru s páne kem p ed kusem flákoty i miskou
hn dých bobk . Ano dostávají a um jí p ijímat granule, nabyvatel
se musí rozhodnout sám, jaký zp sob výživy pro svého psa zvolí.
Je pes všežravec?
Ješt p ed p tadvaceti lety bychom t žko hledali n koho, kdo by
pochyboval o tom, že pes je masožravec. I když v decké d kazy
adí psa mezi masožravé mrchožrouty (na rozdíl od ko ek, které jsou skute nými obligátními
masožravci), je krmivá ským pr myslem nastolována otázka, zda p ece jenom není pes všežravec. To
proto, že rostlinná bílkovina a sacharidy jsou podstatn levn jší než bílkovina živo išná. Laická ve ejnost
je polarizována na dva tábory, jeden striktn pohrdající ímkoliv pr myslovým, druhý striktn pohrdající
ímkoliv p írodním. Jako vždy pravda bude n kde uprost ed. A bohužel veteriná i nemusí být vždy
nejlepším zdrojem informací k tomuto tématu. P i vší úct k vysoce erudovaným odborník m v r zných
oblastech veterinární medicíny, v oblasti výživy jsme v tšinou schopni doporu it tu i onu pr myslov
vyráb nou stravu. Kolik z nás umí na p ání klienta sestavit vhodnou krmnou dávku? Chovatelé jsou v této
otázce asto daleko více v obraze než ošet ující veteriná . Z stanu tedy u našeho poslání – ešit nemoc:
kolik z nás umí sestavit vhodnou krmnou dávku nap íklad pro psa s onemocn ním srdce? Sáhneme ke
komer ní diet h/d. Ta má ale extrémn nízkou hladinu sodíku. U psa v raném stadiu srde ního selhání
že extrémní omezení hladiny sodíku nad lat více škody než užitku. Množství taurinu a karnitinu je
výrazn nižší než r znými studiemi ov ené terapeutické dávky a bohužel tato dieta neobsahuje žádné
Omega 3 mastné kyseliny, jejichž pozitivní ú inek p i onemocn ní srdce je v decky dokázán. Pro jsme
ochotni p esv ovat majitele ps , že bez používání pr myslové stravy svého psa systematicky zabíjejí?
Množství jednotlivých složek potravy,která uvádí asto citovaná americká norma NRC ( National
Research Council ), p edstavují pouze základní hodnoty posta ující k uspokojení minimálních pot eb psa
( tzv. záchovné dávky) nutných pro p ežití. Chceme, aby náš pes p ežíval, nebo aby žil? P edstava, že
krmivo, které odpovídá požadavk m normy, je ve všech sm rech pro psy posta ující, je velmi naivní a
scestná. Jednotliví psi, by pat í do stejné velikostní a v kové kategorie (nap íklad sourozenci z jednoho
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vrhu ), mají individuální genetickou výbavu, liší se úrovní hormonální aktivity, jednotlivými
biochemickými pochody svého t la, metabolismem, a tedy i nutri ními pot ebami.
Zdravý selský rozum
Jsem proti tomu, abychom u chovatel a majitel ps navozovali pocit, že bez vysoké školy, desítek
aktuálních tabulek a kalkula ky nejsou schopni adekvátn nakrmit svého psa. Kouzelná formulace
,,kompletní a vyvážená“ dieta mnohdy chovatel m svazuje mysl i ruce. Svým klient m vždy radím, aby
zapojili zdravý selský rozum! Vždy podle tohoto principu nestravujeme sebe ani naše d ti, a na t ch by
nám m lo v první ad záležet. Kdo z nás má jaké pov domí o pot eb bílkovin, tuk a t eba vápníku u
kojence, školáka i puber áka ? A p ece nám naše d ti rostou, jsou hravé, zdravé a zlobivé. Díky za to!
Ale to je jiné téma a srovnání m že pokulhávat. Co je kompletní a vyvážená strava? Vždy v da a
výzkum neustále m ní obsah této informace. Do 70. Let minulého století jsme nezahrnovali do
kompletnosti nap íklad taurin, do 90. Let vitamin C, do po átku nového století Omega kyseliny. Sta í
prakti tí chovatelé za azovali do diety svým ps m ervenou epu, o echy, bor vky nebo kop ivu dávno
ed mnohdy rádoby holistickými výrobky krmivá ského pr myslu. Ani dnes není spojení kompletní a
vyvážená napln no! Možná za p t, možná za deset let zjistíme, že bez toho i onoho komponentu není
dieta psa vyvážená a kompletní….. O vyváženosti a kompletnosti v hranicích dnešního poznání mluvme
v ádu týdn . Organismus psa má adu ú inných mechanism , jak ú eln s p ijatými živinami hospoda it.
Dietní nedostatky se neobjevují p es noc, ale rozvíjejí se dlouhou dobu soustavn špatnou výživou.
Obohacení je prosp šné
Jeden z nejrozší en jších mýt , ší ených výrobci a distributory pr myslových krmiv, tvrdí, že jakékoliv
obohacování tohoto krmiva je škodlivé, protože narušuje vyrovnanost a kompletnost. Obohacení granulí
erstvým masem, zelenou drš kou, jogurtem, zeleninou i ovocem je prosp šné, neškodné, zdravé a
tšinou ps velmi vítané. M žeme tak psovi dodat komponenty, které s vysokou pravd podobností
v granulích obsažené v dostate ném množství nejsou anebo kv li zpracování ani nemohou být. I do té
nejkvalitn jší pr myslové stravy je možné a velmi asto nezbytné dopl ovat pot ebné nutri ní látky.
Zákaz platí snad pouze pro vitamin D, jinak nesleduje v první ad zájem psa, ale p edevším zájem firmy,
distributora, p ípadn pohodlí majitele. Kolika dogám se vytá ejí tlapy pouze a jenom proto, že veteriná
zakázal jejich majiteli p idávat ke kompletnímu krmivu vápník. Majitel poslouchá, vždy kdo jiný by mu
l poradit lépe než veteriná ? Bohužel……..
Pestrost a adresnost
Strava musí být pestrá a musí vyhovovat
tomu kterému jedinci ! Nepovažuji za
nutné dogmaticky dodržovat to i ono,
ípadn tém nábožn tam i onde
publikované dietní plány. N kte í psi
nesnášejí zeleninu, potom tedy využiji
kvalitní tabletové dopl ky. N kte í psi
nesnášejí kosti, potom využiji kostní
mou ku a jiné dopl ky. Není d vod
nevyužít kvalitní pr myslovou stravu
eba v dob dovolené
i výstavy.
Nemusíte se bát dávat svému psovi
mléko, když ho miluje a jeho trávicí trakt
mléko zpracuje. Pokud pes nesnáší
stravu syrovou, není d vod mu ji tepeln
neupravit. Ne každý má as, peníze nebo
ob tavost svému psovi chystat p írodní dietu, vždy ur itá skupina lidí nemá ani as uva it sama sob , a
tedy krmí pr myslovou stravou. Snažme se však jednotlivým klient m vysv tlit, co je to kvalitní
pr myslová strava a co je to kvalitní p írodní strava. M že být potom otázka, zda d lá pro svého psa lépe
lov k, pro kterého ,,barfování znamená nákup laciné mražené mleté sm si masných odpad zvané
maso, dopln né nastrouhanou mrkví, epou nebo jinou zeleninou,,*, nebo lov k, který nakoupí
v supermarketu ochucenou rýži i kuku ici s ku ecím pe ím v barevn lákavém pytli. I reklama
renomovaných zna ek upozor uje, že krmivo je konzervováno vitaminem E. To zní dob e, už ale
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neupozor uje chovatele, že jde o syntetickou formu vitaminu E – dl-alfa tokoferol, který má pro
organismus psa velmi špatnou biologickou dostupnost. I renomované firmy, pat ící na našem trhu
k nejdražším, používají ke konzervaci BHA neboli butylhyroxyanisol , p estože m že zp sobovat alergie.
Podle n kterých studií m že být i p inou vzniku rakovinného bujení trávicího traktu nebo zesiluje
karcinogenní ú inky jiných karcinogen . BHT neboli butylhydroxytoluen je jedním z nejpoužívan jších
potraviná ských emulgátor , který zabra uje žluknutí tuk a olej . Pro zdraví má podobné ú inky jako
BHA. M že mít toxické ú inky na n které orgány, nap íklad játra, plíce, ledviny. Zna ná ást
pr myslových krmiv je obohacována o vitamin K3 – menadion, op t jde o syntetickou formu vitaminu K,
která je v lidském potraviná ském pr myslu zakázána, protože vede k poškození zdraví a úmrtí lidí.
Nemám pot ebu chutnat tyto granule, stejn jako nemám pot ebu konzumovat hranolky n kde ve fast
foodu. I když je v granulích malé a údajn bezpe né množství t chto chemických konzervant a
syntetických látek, m li bychom se zamyslet, co by toto malé množství podávané v každé krmné dávce,
každý den a p ípadn celý život mohlo se zdravím psa ud lat,, Nedivme se tedy, že jsou chovatelé a
majitelé, kte í hledají pro svého psa alternativu. A pokud se pro ni rozhodnou, nebu me pohodlní, ale
bu me jim nápomocni! Snažme se zjistit, co konkrétnímu psovi vyhovuje nejlépe. Vracíme se k tomu, co
jsme si ekli v úvodu. Každý pes je jedine ný a má své individuální nároky a požadavky. Je na zvážení
každého veterinárního léka e, jak bude informovat majitele o problematice vhodné výživy pro jejich
milá ky. Respektujme je a respektujme se! Nebu me distributory, ale veteriná i! Nevím, zda se ješt
kdy narodím. Nejsem si jist, zda bych se cht l narodit jako pes. Co však vím jist , tak pokud by se tak
stalo, necht l bych být krmen jako kosmonaut.
Text MVDr. Milan Štoura , CSc.
Z asopisu Sv t ps 5/2012, s laskavým svolením autora.
Filip Assa

any

Léto, as zvýšeného rizika p eh átí
M že se lov k v bec vcítit do situace
svého psa v horkém letním dni? Dokáže
si p edstavit co se d je v organismu psa,
pohybujícího se pom rn nízko nad
rozpáleným
povrchem?
Rozpálený
chodník nebo vegetace, kde prakticky
neproudí vzduch snadno p isp je
k p eh átí našeho psa. Na rozdíl od
lov ka, který p i vysoké okolní teplot
že ovliv ovat stav svého oble ení,
íjem chlazených tekutin, koupel, nebo
pobyt v chladných místech, nemluv ani
o tom, že se lov k na rozdíl od psa
ochlazuje pocením, je na tom pes nepom rn h e. Kožich, který je sice v letních m sících idší a zprvu
zajiš uje ochranu i proti horku, se stane p i p eh átí organismu izolantem proti ochlazení t lního povrchu.
Sv j kožich pes odložit nem že a tak se musí spoléhat na to, jak rozumného nebo nerozumného má
majitele.
Stinné a chladné místo, procházky ve vhodnou denní dobu, chladné nápoje nebo koupel mu musí
obstarat jeho majitel. V p ípad , kdy se pes nem že jinak ochladit, zbývá mu již jen hyperventilace, což
znamená výdej tepla zrychleným dýcháním, odpa ováním z otev ené tlamy a vyplazeného jazyka. Pes je
sice, jako každý savec vybaven termoregulací, ale ani ta nem že v p íliš horkém prost edí zabránit až
fatálním následk m. Pokud se pes nem že ochladit, organismus se zhroutí a pes m že uhynout. Majitel
musí zodpov dn posoudit i situace, které se z lidského hlediska tak hrozivé nezdají. Je pot eba mít se na
pozoru i jen p i ponechání psa v uzav eném prostoru. Velká obez etnost je namíst nap íklad p i
ponechání v aut . V letních m sících bychom svého psa bez dozoru v aut nem li nechat ani krátkou
dobu. Automobil, zaparkovaný p vodn ve stínu se snadno, postupujícím sluncem ocitne na slune ním
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žáru a podmínky uvnit pes nemusí v bec p ežít. Pes musí mít k dispozici p edevším dostatek chladné
vody. D ležité je také umíst ní nádoby s vodou. Výzkumem bylo prokázáno, že z nádoby s vodou,
umíst nou na stinném míst vypije pes až dvakrát více vody, než z nádoby vystavené slune nímu žáru.
Musíme dbát na to, aby si pes nemohl vodu vylít a zvolit takový tvar nádoby, který se snadno nep evrhne.
Také na výlety je vhodné nosit láhev s vodou a misku k napití. Pes se ob as velice rád napije a odpo ine
si na stinném míst . Také na výstavách je nezbytn nutné nechat psa dostate
napít. Na otev ené
výstavní plochy se vyplatí p ibalit slune ník a velmi se osv il i rozprašova , používaný k rosení rostlin.
Pes s povd kem p ijme vodní mlhu, aniž by došlo k promo ení kožichu. Také v domácím prost edí psi
v horkých dnech rádi vyhledávají studené podklady jako jsou dlažby, kde se lépe ochlazují. Nejd ležit jší
zásady tedy jsou: Dostatek isté, studené vody. Nejlépe n kolikrát denn vym né. P esunout procházky
na asné ranní nebo pozdní ve erní hodiny. Umožnit psu pobývat na stinných a chladných místech.
Poskytnout psovi možnost koupele. Neponechávat psa v uzav ených prostorách.
A pokud už k projevu p eh átí dojde? Co nejrychleji p esunout psa na stinné a chladné místo. Dop át mu
dostatek tekutin. Použít k ochlazení k že chladnou, nikoliv chlazenou vodu a následn ji z kožichu op t
vyt ít. ( Pokud kožich nevyt eme, stane se voda v n m op t izolantem, zabra ujícím ochlazování ).
Zajistit proud ní vzduchu, vyhnout se však p ímému pr vanu. Pokud nic z výše uvedeného nep ináší
pot ebný efekt, vyhledat rad ji pomoc veterinárního léka e.
M. Šilhavecká
Stárne?
V minulém ísle klubového Zpravodaje mne zaujal lánek paní Beerové, Nechci si to p ipoušt t, ale i
náš "mladý" stárne.Slovo mladý jsme používali, protože když jsme jej dovezli dom , tak jsme m li ješt
dv starší fenky, leonku Gábinku a dogoušku Darinu. Ob m ly své neduhy, jedna nemocnou slinivku a
druhá cukrovku, nic jim však nebránilo si s malým leonkem hrát a snad i omládly.Našemu "mladému "
jsme íkali také Hajzloš, divoch, nezbeda, pofr
Aramis Lony z Vyšeho ovic
a prost tak, jak nám v té dané chvíli svým
št
ím temperamentem zrovna p ipadal
a hlavn tím, co vše p i své divoké zábav , zni il.
Nejd íve nám odešla dogouška /9,5let/ , " mladý"
ji hledal a nedovedl pochopit, že na n j nedoráží
a nem že ji nikde najít. Po roce nás opustila
Gábinka /10,5 let/ a v ten moment nastal u
"mladého"zlom.
Tuhle ztrátu t žko snášel, p estal žrát,
nekomunikoval s námi a bylo vid t, jak moc
tesknil. Nepomáhalo, že jsme mu v novali
všemožn pozornost. Sice m l své kamarádky , a
to pitbulku, ale to bylo jen na procházce a doma
byl sám. Snažili jsme se jej rozmazlovat, nic
nepomáhalo, proto jsme p ivezli strakatou
nohatici saošku Báru. Chvilku na ni koukal a
íkal si :" Tohle má být náhrada?" . Pak zvít zila
jeho zv davost a za al to malé strakaté "nic"
uchávat. Seznámení bylo rychlé a vypadalo to, že snad budou dob í kamarádi. Bára jej vytrhla ze
smutku a letargie a bylo vyhráno. Za al žrát a bylo jej zase všude plno.V jeho ranném v ku jsme víc
pozornosti v novali t m dv ma starým fenkám - babi kám, a tak jsme se mu to snažili nyní všemožn
vynahrazovat. Svou roli staršího vzal a drží si ji do dnes, i když z Báry vyrostla silná fena a všemožn jej
ochra uje a je schopná se vždy postavit proti soupe i , který by jej ohrožoval. Na n j však pohlíží jako na
dce.
Dostávám se do v ku , který popisovala paní Beerová , a to osm let. Zatím nemáme žádné zdravotní
problémy, jen jsme asem upravili jeho p ezdívky a to z mladého Hajzloše na Chlap eka. Nepozorujeme
u n ho ani žádnou takovou tu sta eckou náladovost. Nechci si p ipoušt t jeho v k , ale snažíme se mu
dop át to, co má rád, nejvíc jsou to procházky, to je ve svém živlu, sem tam si pohoní veverky, ob as nám
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zdrhne a pak d lá: " já nic". Ale ob hne si svá míste ka a pokojn se vrací, n kdy s vyplazeným jazykem,
zpátky dom se mu nikdy nechce, to jde jak d dek, když nás ukecá, že dom ješt ne, tak to povysko í
jako mladík a radostn vrtí ocasem, že vyhrál. Doma si rád pohoví , v poslední dob nám za al povídat,
tím myslím vydávání r zných zvuk , které se podobají brumlání. Rád nám šeptá do ouška n jaké ty svoje
žnosti, položí si hlavu a chce podrbat,p esn ví kde má uloženy r zné pamlsky a tak dlouho provokuje
a žadoní, až dostane své. Ano, je to taky závislák, miluje syna a má jej dokonale ocho eného a umí tak
dlouho d lat na n j o i až to nevydrží a jde se ven, protože to do lesa máme pár kilometr tak jezdí autem.
To je radosti a výskok z místa, jako by byl natažený na péru, v ten moment je z n j zase to divoké
št átko. Horší je to když se má jet dom , to je neš astný a plouží se.
Když jsme u auta, tak p i koupi auta jsme už po p edchozích zkušenostech vybírali auto tak, aby i starší
pes mohl pohodln nastoupit, u p edcházejícího jsme museli vozit desku, aby mohli starší psi dob e
nastupovat. Naše dvojka saoška s leonem se velice dob e dopl ují, ona p ebrala trochu vychování od
leona, ale po ád je v ní kus divokého pastevce. Jejich hry jsou divoké, mnohdy vypadají hroziv a jen my
dob e víme, že je to jen jejich láskyplné dovád ní, p i kterém není vít ze, ani poraženého.
Oba ti dva roš áci na sebe jen mrknou a už je další "bitva " na sv . Podle jejich mrštnosti a energie není
ani poznat, že saoška tak dovádí s naším mladým " veteránem".
už je našemu Aramisovi tolik let, kolik mu je, p esto je to stále "ob ík" s mladou a bojovnou duší,
která je závislá na své lidské rodinné sme ce!
Toncarovi, Aramis a Bar a
Z historie plemene Leonberger.
Všichni, kterým u arovalo plemeno Leonberger , si jist rádi p tou úryvek z legendární knihy o psech.
Zdroj: autor: Hans Räber, publikace: Encyklopedie – plemena ps , díl I a II.
Nevím, zda jméno tohoto m sta ve Švábsku má n co spole ného se lvem ( leo – lev ). Lexikony, které
jsem m l k dispozici, o tom nic ne íkají. Je však jisté, že m stský radní Essig byl o tom p esv en a
cht l v dom chovat psa, který svým exteriérem p ipomíná lva. ,,Tavící tyglík“, z kterého Essig bral
chovný materiál pro sv j nový výtvor, byli velcí selští psi s krátkou nebo dlouhou srstí, se statnou stavbou
la, s výrazným stopem, p evislýma ušima a mírn zkráceným enichem, které bylo možno využít pro
nejr zn jší ú ely. Sloužili jako hlídací a ochraná ští, mohli se však využít i p i lovu velké zv e.
V krajních p ípadech byli zneužíváni jako vále ní psi v selských válkách v N mecku. Z t chto ps se ve
Švýcarsku vyvinuli bernardýni a salašni tí psi, v N mecku Rotvajler a Leonberger, v Pyrenejích to byl
Velký pyrenejský pes, v Podunají Kuvasz a uva a více na východ ov árky a další – všechna plemena,
která dnes jednotn ozna ujeme termínem ,,velcí pasteve tí psi“. Z t chto plemen vyšlechtil Essig
imíšením Novofunlan ana dnešního Leonbergera. Essig byl velký p ítel zví at a v m st , kde žil, ho
nazývali ,,malý Hagenbeck“, protože na zahrad jeho domu, postaveného ve švýcarském slohu, se to
zví aty jen hemžilo. Také zde choval n kolik ps rozli ných plemen. Ro
odchoval a prodal asi 300
ps a výt žku využil pro své chovatelské pokusy.
První Leonberge i.
Podle ústních informací jako první zk ížil Essig ernobílou fenu Landseera s dlouhosrstým psem
Bernardýna. Výsledkem tohoto spojení byli p i prvním vrhu ernobílí psi velikosti bernardýna. S t mito
psy pokra oval v chovu. Zk ížil op t žlutobílého Bernardýna, kterého osobn získal v klášte e od p evora
vým nou za dva psy svého chovu. Rovn ž Velký pyrenejský pes byl tomuto novému plemeni za kmotra:
evládající bílá a zpo átku nežádoucí st íb it šedá je d dictví po n m. Tito první Leonberge i – s tímto
jménem se poprvé setkáváme v roce 1846 – byli velcí psi, v tšinou bílí s ernou hlavou, žlutá barva
s tmavou maskou se objevila teprve pozd ji. Dnes se dává p ednost ,,lví barv “, jak je patrná na psu
,,Zorro v. Goldenen Löwen“, 239807. Majitel: rodina Kunzli, 4456 Starrkirch.
,,Leonhardin“ ( Leonhardiner ).
Ve Švýcarsku sledovali chovatelé Essigovu snahu s jistou závistí. Obávali se konkurence, protože v tu
dobu rozkvetl výnosný obchod s Bernardýny. Pokoušeli se všemi zp soby o diskreditaci Essigových ps .
Slogan: ,,Psa, kterého nem žete definovat, nazývejte bez rozpaku Leonbergerem“ zazníval ze Švýcarska,
kde pro toto vynikající plemeno vymysleli hanlivou p ezdívku ,,leonhardin“. Strebel se na Essigovy
pokusy díval skepticky. ,,Nepopírám, že jsem vid l vlastníma o ima p kné Leonbergery, nep edstavují
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však p íliš jednotný typ a originální rovn ž nejsou“, napsal ve své norm publikované v roce 1905. Avšak
Essig vytrval a postupoval za vytý eným cílem. Patrn v roce 1865 byli p edvedeni psi z jeho chovu na
výstav v Mnichov . Zpráva v tisku se o nich zmi uje takto: ,,Nejp kn jší z t chto ps byl žlutohn dý
s erným stínováním jako lev: lva p ipomínal rovn ž svým nádherným vzr stem. Leonberger za al
vstupovat do kynologie. Velkovévoda Friedrich von Baden ( 1828 – 1907 ) vlastnil jednoho Leonbergera
a práv tak Richard Wagner. Leonberge i si našli cestu na carský dv r v Rusku, do Francie a Anglie.
Legendární Sissi ( manželka císa e Františka Josefa II ) prý m la jednou dobou dokonce sedm
Leonberger , kte í byli ,,oslniv st íb ití s hn dýma ušima“, tolik íká písemn nedoložená zpráva.
Napoleon III vlastnil jednoho Leonbergera a rovn ž tak anglický král Edward VII: italský král Umberto I
a Garibaldi chovali Leonbergery. Za dobrého Leonbergera se brzy platilo až 1000 marek. Ovšem hranice
mezi Bernardýnem a Leonbergerem byla velmi nesnadno definovatelná. Ve Švýcarsku se Leonberge i
nili za Bernardýny, v N mecku to bylo obrácen . V roce 1853 byli dodáni žlutobíle strakatí psi
z Essigova chovu do kláštera na Velkém svatém Bernardu a v roce 1857 dva další psi do kláštera na
Svatém Gotthardu. V tu dobu bylo možné, aby jeden a tentýž pes na výstavách získal první cenu jednou
jako Bernardýn, jindy jako Leonberger nebo Alpský pes.
Negativní zvrat.
Po Essigov smrti došlo k negativním zvrat m. V roce 1905 píše J. Schon v lánku ,,Charakteristické
znaky ps “: Nejsou již žádné pochybnosti o tom, že Leonberger p edstavuje ten nejstarší kmen
dlouhosrstých, velkých ps . Neexistence pevn definované formy zavinila, že exteriér tohoto psa utrp l:
k tomu ovšem p isp ly podvodné praktiky obchodník , kte í se domnívali, že své psy vylepší tím, že je
budou prodávat jako Bernardýny, horské psy, alpské psy nebo Novofunlan any. Leonberge i císa ovny
Alžb ty ( Sissi ) byli st íb ití a m li hn dé uši. St íb ití Leonberge i se dodnes chovají, jak dokazuje na
obrázku ,,Benz“, majitel: rodina Eberhardova, Munsingen.
Leonberger – club.
Klub Leonbergera, který byl založen v roce 1895, znamenal základ k op tovnému rozvoji plemene.
Ovšem ten elán netrval dlouho, protože v lánku nazvaném ,, Jak dále s Leonbergery?“ píše O. Fehringer:
V období 1896 až 1900 podle všeho klub spal na vav ínech. P ece se však p ipravil standard plemene a
klub ítal 75 len . V roce 1901 byl standard p epracován a velký d raz se kladl na žluto ervené
zbarvení, a to – jak napsal jeden tehdejší znalec – vedlo ke zvýšení po tu chovaných jedinc . První
sv tová válka znamenala tém naprostý konec plemene: po válce bylo nutné op t zahájit chov s pouhými
ti psy. rovn ž druhá sv tová válka m la záporný dopad: b hem vále ných a povále ných hladových let
bylo možné zachránit jen n kolik málo ps . Ovšem již patnáct rok po válce byl po etní stav
Leonberger v N mecku asi 400 kus . Po etní stavy tohoto plemene jsou dnes pevn zajišt ny. FOTO:
Impozantní výška Leonbergera, kterou dokazuje tento snímek psa ,,Kolya v. Bernerland“, 216967, vrh 6.
kv tna 1972, majitel V Stockli, Moudon.
Lví zbarvení.
Jak zde bylo již napsáno, byli Essigovi psi bílí s ernými a žlutými plotnami: v jistém období byli velmi
oblíbeni st íb it zbarvení psi. Odkdy se datuje obliba ,,lvího zbarvení“, nelze dnes z t ch mála pramen
zjistit. P vodn se dávala p ednost žluté a po etní stavy žlutých ps po druhé sv tové válce byly z ejm
zna
vyšší ve srovnání s dneškem. Nevíme však docela p esn , co ozna ovali chovatelé jako ,, žlutou
barvu“, protože posuzování barev je subjektivní. Jeden ozna uje za žlutou to, co je pro druhého již
žluto ervená a co se t etímu jeví jako žluto ervená, jeví se tvrtému již jako ervenohn dá! Ve své
disertaci
,, O Leonbergerovi“ ( Mnichov 1961) se W. Jockers pokusil vypracovat rozd lení podle barev ze zápis
do plemenné knihy. Podle plemenné knihy byly dv skupiny: první ítala 718 št at, druhá 476 št at.
Jockers p itom rozlišuje mezi ,,staršími“ a ,,mladšími“ zápisy, avšak ty neuvád jí žádné datum, podle
kterého bychom dnes mohli rozlišovat. Navzdory tomu jsou jeho záznamy velmi informativní. Ve
,,starších“ zápisech nacházíme v první skupin plných 79,6 % žlutých ps : v t ch ,,nov jších“ zápisech je
to již jen 28,1%. Druhá skupina ukazuje podobný obraz. Ve starších zápisech nacházíme 82,9 % žlutých
exemplá , zatímco u ,,nov jších“ zápis je to pouhých 14,2%. Tím se jednozna
dokazuje, že ,,žluté
lví zbarvení“ postupn p echázelo ve více ervenohn dé – nebo v tom nejlepším p ípad – na
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žluto ervené zbarvení. Dnes se nep ipisuje zbarvení srsti p i chovu žádná biologická hodnota ( pokud
nebereme v úvahu tak zvaný faktor pro mramorování ). Žlut zbarvený pes není o nic více zdravý než
žluto ervený nebo ervenohn dý. Stále více sílí hlasy prohlašující, že to ,,upnutí“ se na lví zbarvení byla
chyba. Tak nap íklad píše ješt v roce 1951 Fehringer.
,, Hlavní omyl spo íval patrn v preferenci
žlutého zbarvení“. Kdyby si chovatelé uv domili, že ,,dob e stav ný Leonberger nem že mít žádné špatné
zbarvení, byla by to velká pomoc pro tohoto velkého psa“. Essigovi psi museli být vysocí nejmén 80 cm
v kohoutku a vážit 60 až 80 kg ( to platilo pro psy ). Vypus me z hlavy tu neš astnou myšlenku o
zbarvení a starý Leonberger se op t vzpamatuje a získá si své d ív jší postavení. Ovšem dnes není pes
užitkové ,, hospodá ské zví e“, ale jeho cena mezi milovníky se ídí jistými znaky charakterizujícími dané
plemeno. Když si však dnes Leonberger op t našel své místo na slunci a je k dispozici dostate
po etný
chovný materiál, je t eba odpov t na otázku, zda by se chovatelé nem li navrátitk p vodní Essigov
myšlence a snažit se vychovat psa, ,,zbarveného žlut jako lev“ a s tmavou maskou.
Leonberger ve Švýcarsku.
Je jisté, že se ješt p ed první sv tovou válkou Leonberge i do Švýcarska dostali. Máme spolehlivé
zprávy o dvou jednicích dodaných do kláštera na Velkém svatém Bernardu a dalších dvou dodaných do
kláštera na Svatém Gotthardu. Ovšem to byli Leonberge i zcela odlišní od toho, co známe dnes. Byli to
bílí psi se žlutými plotnami, a proto se v klášte e nikdo nesnažil za lenit je do chovu Bernardýn . Do
švýcarské plemenné knihyse až do roku 1939 nezapsal ani jeden Leonberger. Sle na Nelly Helena Frey,
která se vždy zajímala o vzácná plemena, koupila u Valentina Eppa v Sandhausenu fenu Bella v. d.
Harmonie a odchovala jeden její vrh v roce 1937: otcem byl pes Ajax v. Nussloch. Dnes nevíme, pro byl
tento vrh, byli to ty i psi a jedna fena, zapsán do švýcarské plemenné knihy až v roce 1939. Všichni
mladí psi byli v zápise ozna eni jako žlutí s ernou maskou. Bohužel, žádný ze ps v tomto vrhu nebyl
využit k dalšímu chovu a do roku 1958 se v plemenné knize neobjevuje žádný další Leonberger. Teprve
v roce 1958 se objevuje v zápisu íslo 82118 pes ,,Barbo v. Burghalde“ a o rok pozd ji nacházíme zápis o
fenách ,,Asta v. Staufenstadt“ a ,,Dagma v. Solitude“. S fenou Dagma odchoval W Aesclimann
v Sumiswaldu v roce 1961 jeden vrh s osmi št aty. Od té doby se objevují pravideln zápisy ve
švýcarské plemenné knize ps : v roce 1978 to bylo 11 ps se 61 št aty.
Tolik úryvek z knihy, kterou má dnes doma jen málokdo z nás.

Capucino Vanika vom Bauernhof
Sv tová výstava – Salzburg 2012
Letošní sv tová výstava se konala
z pohledu eských vystavovatel pom rn
nedaleko. Tentokrát hostil tento významný
kynologický svátek rakouský Salzburg.
Posuzovala švédská rozhod í Birgitta
Hasselgren.
Sv tovým vít zem a vít zem plemene se
stal Amicus Optimus Antonius, ruské
majitelky Kuharskaya Natalia a sv tovou
vít zkou Namupalan Shake My Melon,
finských majitel a chovatel v jedné
osob Korkeakallio Satu. Nás však nejvíce
ší, že ani lenové našeho klubu se svými psy, se v minimáln evropské konkurenci neztratili. Nejv tšího
úsp chu dosáhl Capucino Vanika vom Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana. V mezit íd dosáhl na
tituly V1, CACA a res. CACIB, což prakticky znamená, že byl druhým nejlepším psem sv tové výstavy
z dosp lých t íd. Druhou ocen nou, která se dostala do po adí prvních ty ve své t íd byla sestra
Capucina , Cinderella Vanika vom Bauernhof, op t majitel Va ková Andrea a Hana. V mezit íd
obdržela známku V2, res. CACA.
Gratulujeme!
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Fram Ensson Bohemia – Interchampión
Výbor Moravskoslezského klubu chovatel a p átel leonberger srde
gratuluje Framovi Ensson
Bohemia a jeho majitel m pí. Son Špi ákové a p. Pavlu Mrá kovi k dosažení významného výstavního
ocen ní, titulu Mezinárodního šampióna krásy.

Výsledky výstav
15.04.2012

NVP Ostrava

Mayerová Eva

ída dorostu psi:
VN1
The Best Zielona Cieszynianka, maj. Felixová Jaroslava
ída mladých psi:
V1, CAJC, NM Camos Od Bezdynky, maj. Procházková Jitka
V2
Happymr.Hart Z Leonkovho raja, maj. Kolá ek Ivan
VD3
Atrey Pod Št pánkou, maj. Závrbská Kate ina
VD4
Hacki Ensson Bohemia, maj. Knecht Michael
VD
Aarre Roy Amazing Leon, ,maj. Kubicovi Milan a Tá a
VD
Alex Bella Amicizia, maj. Eichlerová Hana
Mezit ída psi:
V1, CAC
VD2

Highlander v. Kloster Lorch, maj. Lupa Josef
Happy Boy Zielona Cieszynianka, maj. Žižková Sv tlana

ída otev ená psi:
V1, CAC
Curlie Amad Happy Leon, maj. Bárta Otakar
V2
Monty Lesní lom, maj. Stehlíková Helena
ída vít
psi:
V1, CAC, NV Bady Od Bezdynky, maj. Kolá ek Ivan
V2
Kaspar D. Bora z Miloti ek, maj. Kone ná Jarmila
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ída mladých feny:
V1, CAJC
Haily Ensson Bohemia, maj. Fišerová Hana
V2
Destiny Bohemia Qwerty, maj. Doboszová Sylva
V3
Ami Amazing Leon, maj. Homa Igor
V4
Agnes Bella Amicizia, maj. Bejšovcová Eva
ída otev ená feny:
V1, CAC, NV
BOB
BB My Flynn v. Vietingshof, maj. Jonáš František
V2,r. CAC
Lea Sisi Bora z Miloti ek, maj. Benešová Marcela
V3
Ashira Zlote Szczescie, maj. Quisová Zuzana
V4
Cessi Severní Souhv zdí, maj. Homa Igor
V
Cony Familia Magna, maj. Kavka Jan
ída pracovní feny:
V1, CAC
Aegina Szafranowa Sfora, maj. Zapletalová Jind iška

01.04.2012

MVP eské Bud jovice

Ridar íková Gabriela

ída mladých psi:
V1, CAJC, BOJ Kerberos du Plateau Bavarois, maj. Schmuttermeir Evžen
VD2
Hugo Z Alfovy zahrady, maj. Kaska Zohér
Mezit ída psi:
VD1

Falco BO ZA PI, maj. Zapletalová Bohumíra

ída otev ená psi:
V1,CAC,r.CACIB Anthony Od Bu ického mlýna, maj. Brožová Dagmar
V2,r.CAC
Arthur Od Svatého Linharta, maj. Lávi ková Kate ina
V3
Fido Nobert, N mec Old ich
V4
Bertino Vanika vom Bauernhof, Cupáková Martina
ída šampión psi:
V1,CAC,CACIB Capucino Vanika vom Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
ída dorostu feny:
VN1
Ariana Nora Hundodometo, maj. Bošti ková Iva
ída mladých feny:
V1, CAJC
Arletta De Golden Heriett, maj. Novotný Karel
Mezit ída feny:
V1, CAC
V2,r.CAC

Cinderella Vanika vom Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
Faira BO ZA PI, Tomášková Dagmar

ída otev ená feny:
V1,CAC,
CACIB
Alexis Tyro Goldenleon, maj. J zovi Jan a Romana
V2,r.CAC
Aiko von Benštejn, maj. Beneš Ji í
VD3
VD4

Xena v. d. Osnitz, maj. Bošti ková Iva
Catalina Ruth Arcondia, maj. Pražmová Petra
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VD
VD

Annie Od Kostela Sv. Gabriela, maj. Borovková Jana
Carolline Jökll Galaxy Oss, maj. Pluhovský Miroslav

ída šampión feny:
V1,CAC,
r. CACIB
Heriett C. Bora z Miloti ek, maj. Novotný Karel
ída veterán feny:
V1, BOV
Akina Od Katovického jezu, maj. Plojharová Petra

06.05.2012

MVP Praha

Vondrouš Otakar

ída mladých psi:
V1, CAJC
Kerberos du Plateau Bavarois, maj. Schmuttermeirová Lenka
V2
Edgar Leon Sedmidomky, maj. Brodský Jan
Mezit ída psi:
V1, CAC, CACIB
V2, r. CAC
V3
V4

Highlander v. Kloster Lorch, maj. Lupa Josef
Tyron v. Welland, maj. Schröder Mathias
Hacki Ensson Bohemia, maj. Knecht Michael
Matze P. Bora z Miloti ek, maj. Setni ka Václav

ída otev ená psi:
V1,CAC,r.CACIB Larendo Zolo v. Lowengarten, maj. Schröder Mathias
V2, r. CAC
Bard Od Bezdynky, maj. Švejda Zden k
V3
Arthur Od Svatého Linharta, maj. Lávi ková Kate ina
ída šampión psi:
V1, CAC
Ulisses Nasza Duma, maj. Snopek Marcin
ída mladých feny:
V1, CAJC, BOJ Erki Sedmidomky, maj. Novák Petr
V2
Donatella Arcondia, maj. ekalová Eva
V3
Tayrin Lucia Leo v. Jerichower Land, maj. Zirnstein
VD4
Dorotka Bohemia Qwerty, maj. Gärtnerová Lenka
Mezit ída feny:
V1, CAC
V2, r. CAC
V3
V4
VD
VD

Cinderella Vanika vom Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
Clou Josefa Arebred, maj. Kyptová Eva
Mairwen P. Bora z Miloti ek, maj. Svobodová Libuše
Gloria v. Zeitschelhof, maj. Zirnstein Kathleen a Olav
Conny Golden Elf, maj. Ho ejší Jana
Haily Ensson Bohemia, maj. Fišerová Hana

ída otev ená feny:
V1, CAC, CACIB
BOB
Layana Zola v. Löwengarten, maj. Schröder Mathias
V2, r.CAC
Curie Amad Happy Leon, maj. Alešová Jana
V3
Caylin Bohemia Qwerty, maj. Melicharová Ladislava
V4
Carolline Jökll Galaxy Oss, maj. Pluhovský Miroslav
V
Agira Nemilská tvrz, maj. Šolcová Radka
V
Ashanti Scarlet v. Wolfblick, maj. Zirnstein Kathleen a Olav
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ída šampión feny:
V1, CAC,r.CACIB Heriett C. Bora z Miloti ek, maj. Novotný Karel
28.05.2012

MVP Litom ice

Václavík Miroslav

ída mladých psi:
V1, CAJC
Camos Od Bezdynky, maj. Procházková Jitka
V2
Devon Johny Arcondia, maj. Suchá ková Dobromila
Mezit ída psi:
V1, CAC,r.CACIB Matze P. Bora z Miloti ek, maj. Setni ka Václav
ída otev ená psi:
V1, CAC
Bard Od Bezdynky, maj. Švejda Zden k
VD2
Bastien Od Bu ického mlýna, maj. Knapová Iveta
ída šampión psi:
V1, CAC, CACIB
BOB
Capucino Vanika vom Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
ída mladých feny:
V1, CAJC, BOJ Celsea Od Bezdynky, maj. Pimek Ludvík
V2
Blueberry President z Merboltic, maj. Marková Marie
VD3
Goldie Nobert, maj. erný Miroslav
VD4
Donatella Arcondia, maj. ekalová Eva
VD
Dorotka Bohemia Qwerty, maj. Gärtnerová Lenka
Mezit ída feny:
V1, CAC
V2
VD3

Cinderella Vanika vom Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
Mairwen P. Bora z Miloti ek, maj. Svobodová Libuše a Václav
Conelli Golden Elf, maj. Ho ejší Jana

ída otev ená feny:
V1, CAC, CACIB Ariana Cool Lady, maj. Fišer Miroslav
V2,r.CAC
Carolline Jökll Galaxy Oss, maj. Pluhovský Miroslav
V3
Cecilka Arebred, maj. Kasalová Jitka
V4
Betty Golden Bohemica, maj. Chrudimská Olga
VD
Adelaida Z Bechlína, maj. Stanková Simona
ída šampión feny:
V1,CAC,r.CACIB Heriett C. Bora z Miloti ek, maj. Novotný Karel
ída veterán feny:
V1, BOV
Anife Oliva Albron Elenia, maj. Zelená Petra
16. 06. 2012

SV Kunratice – Praha 4

Psi t ída št at:
VN1

Laser Bug Of The Bernese Garden, maj. Wolf Otakar

Psi t ída dorostu:
VN1

Desperado Bandit Grand Avieko, maj. Koubalová Veronika
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Matyáš Jaroslav Ing. (SK)

Psi t ída mladých:
V1, CAJC, BOJ
VD2
VD3

Archibald Aderente Leone, maj. Kašková Kate ina
Argo Aderente Leone, maj. Svobodovi Jana a Tomáš
Cabeiri Druhá šance, maj. P idálek Lukáš

Psi mezit ída:
V1, CAC
V2, r. CAC

Matze P. Bora z Miloti ek, maj. Setni ka Václav Ing.
Ajax Od Frýdlantského hradu, maj. Vojnar Drahotín

Psi t ída otev ená:
V1, CAC
V2, r. CAC
V3
V4
V
VD
D

Bastien Od Bu ického mlýna, maj. Knapová Iveta
Anthony Od Bu ického mlýna, maj. Brožová Dagmar
Arthur Od Svatého Linharta, maj. Lávi ková Kate ina
Gordon Florian Salve Leon, maj. Velecký Alois
Cipísek Coudy Leon Bohemia, maj. Hladová Tereza a Jana
Buckingham Boy von Bohemia Olive, maj. Švec Luboš
Casper Od Sklen ného drá ka, maj. Ambrušová Jana

Psi t ída vít :
V1, CAC, VSV
V2, r. CAC
V3
V4

Capucino Vanika vom Bauernhof, maj. Va ková Andrea a Hana
Fram Ensson Bohemia, maj. Špi áková So a a Mrá ek Pavel
Bady Z Alfovy zahrady, maj. Svobodová Jana
Aron from Leos Home, maj. Zeman Josef Ing.

Feny t ída dorostu:
VN1

Dwenna Dalichi Grand Avieko, maj. Koubalová Veronika

Feny t ída mladých:
V1, CAJC
V2
V3

Blueberry President z Merboltic, maj. Marková Marie
Bella Cara President z Merboltic, maj. Krupicová Marie
Donatella Arcondia, maj. ekalová Eva

Feny t ída otev ená:
V1, CAC
V2, r. CAC
V3
V4
V
VD
VD
VD

Caylin Bohemia Qwerty, maj. Melicharová Ladislava
Alexis Tyro Goldenleon, maj. J zovi Romana a Jan
Kaja Florencie Za ické údolí, maj. Vrkoslavovi Marie a Roman
Clou Josefa Arebred, maj. Kyptová Eva
Adelaida z Bechlína, maj. Stanková Simona Ing.
Abigail Zelená míle, maj. Mužíková Romana a Denisa
Apolenka Od Petrské brány, maj. Králová Milada
Baboo Grace Leon Bohemia, maj. Hladová Tereza a Jana

24. 06. 2012
ída mladých psi:
V1, CAJC
V2
V3
V4
odstoupil

MVP Brno

Ho ák Karel

Happy Mr.Barny z Leonkovho raja, maj. Barošová Iveta
Artuš Bella Amicizia, maj. Plášková Aranka
Kerberos du Plateau Bavarois, maj. Schmuttermeierová Lenka
Dan Bohemia Qwerty, maj. R ži ka Jan
Atrey Pod Št pánkou, maj. Závrbská Kate ina
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Mezit ída psi:
V1, CAC,
r. CACIB

Kinglords Mr Magnus, maj. Vitásková Irena + Kate ina

ída otev ená psi:
V1, CAC
Arthur Od Svatého Linharta, maj. Lávi ková Kate ina
ída šampión psi:
V1, CAC, CACIB
BOB
Bady Od Bezdynky, maj. Kolá ek Ivan
V2, r. CAC
Ullises Nasza Duma, maj. Snopek Marcin
ída št at feny:
VN1

D´Orro Arebred, maj. Doboszová Sylva

ída mladých feny:
V1, CAJC, BOJ
V2
VD3
VD4

Celsea Od Bezdynky, maj. Pimek Ludvík
Donatella Arcondia, maj. ekalová Eva
Bella Cara President z Merboltic, maj. Krupicová Marie
Destiny Bohemia Qwerty, maj. Doboszová Sylva

ída otev ená feny:
V1, CAC,CACIB
V2,r.CAC, r. CACIB
V3
VD4
VD

Clou Josefa Arebred, maj. Kyptová Eva
Casey Amad Happy Leon, maj. Besta Kamil
Avril v. Benštejn, maj. Šotkovský Ivan
Alisa Z Nekudova dvorce, maj. Zakusilo Vitalij
Lea Sisi P. Bora z Miloti ek, maj. Benešová Marcela

ída veterán feny:
V1, BOV
Katy Lesní lom, maj. Kubová Jana

Kam ješt letos na výstavy?
eská republika
26.08.2012

MVP Mladá Boleslav
Pavlovská Daniela
Kynologická jednota R
293 01 Mladá Boleslav, Lu ní 286
www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

15.09.2012

KVL Zub í
Václavík Miroslav
MSKCHPL
628 00 Brno, Prokopa Velikého 41
www.leonbergerclub.info
e-mail: mskchpl@gmail.com

30.09.2012

NVP Brno
eskomoravská kynologická jednota, NVP,
602 00 Brno, Všeti kova 5
www.intercanis.cz
e-mail: info@intercanis.cz
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14.10.2012

MVP eské Bud jovice
Jandová Ji ina
eskomoravská kynologická jednota
eskobud jovický kynolog. klub
p.o. box 238
370 04 eské Bud jovice, Klostermannova 7
www.cmkj.info
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz

03.11.2012

MVP Praha
Mayerová Eva Ing.
eský kynologický svaz
170 00 Praha 7,U Pergamenky 3
www.vystavapsu.cz
e-mail: vystava@kynologie.cz

04.11.2012

MVP Praha
Václavík Miroslav
eský kynologický svaz
170 00 Praha 7,U Pergamenky 3
www.vystavapsu.cz
e-mail: vystava@kynologie.cz

Slovensko
18. 08. 2012

MVP Bratislava
Benkovský Milan
Slovenský po ovnícky zväz – MVP
811 05 Bratislava, Štefánikova 10
Slovak Republic
www.duodanube.sk
e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk

19. 08. 2012

MVP Bratislava
Václavík Miroslav
Slovenský po ovnícky zväz – MVP
811 05 Bratislava, Štefánikova 10
Slovak Republic
www.duodanube.sk
e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk

01. 12. 2012
02. 12. 2012

MVP Nitra
MVP Nitra
kontaktní data budou zve ejn na na www.skj.sk v sekci výstavy 2012 – 2013

ída veterán feny Zub í

Zdá se vám, že Zpravodaji n co chybí?
Fotografie vašeho pejska? Že by ve
Zpravodaji m li fotografie jen ,,protek ní“
lenové klubu? A nebude to spíše tím, že
jste do Zpravodaje žádnou fotografii
neposlali?
A pokud k fotografiím p iložíte ješt psaný
ísp vek, je úsp ch tak ka zaru en. Tak
edem, vážení lenové, díky.
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