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Moravskoslezský klub
chovatelů a přátel

leonbergerů

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

Adresa ČMKU:
Úřední hodiny:

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

MVDr Jiří Költö, 561 33 Horní Heřmanice 21
tel. 737 586 318
Ing. Josef Zeman, 330 08 Zruč Senec,
Jedlová 357, tel: 602 260 375
Petr Novák, 360 01 Karlovy Vary,
Sedmidomky 76, tel: 602 425 871
Jana Kubová, 628 00 Brno,
Prokopa Velikého 41, tel: 544 217 549
Jaromíra Beerová 26707 Chyňava 411
tel. 603465377
Jankovcova 53, blok C, 170 00 Praha 7
www.cmku.cz
úterý: 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
středa: 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
L. Křeček
krecek@cmku.cz
I. Jarošová
cmku@cmku.cz
L. Fairajslová
fairajslova@cmku.cz
I. Leová
leova@cmku.cz
Ing. K.Fialová
fialova@cmku.cz

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

Adresa pro zasílání snímků dysplazie kyčelních kloubů:
MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov, tel. 602 538 724
Na tuto adresu je nutno bezprostředně po zrentgenování zaslat snímek a částku
450, Kč za vyhodnocení snímku a odeslání výsledku. Za vyhodnocení
kyčelních i loketních kloubů je to částka 750, Kč. Pro bonitaci je povinné
vyhodnocení kyčelních kloubů, snímky a vyhodnocení loketních kloubů není
povinné.. Bez zaplacení nebude vyhodnocení DKK provedeno
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Vážení přátelé,
klubová výstava, diskuse na schůzi i mimo ní nás přiměla k tomu,
abychom se zamysleli nad významem našeho klubu mezi kynologickou
veřejností v ČR i v zahraničí. Plemeno leonberger bylo v ČR před dvaceti lety
téměř neznámé. Postupem času se stalo populární zejména pro charakteristické
povahové vlastnosti. Náš klub, i když je označován jako ten menší v ČR,
přispěl k popularizaci plemene nemalou měrou.
Velká zodpovědnost leží na chovatelích. Klub se snaží podporovat
chovatele, kteří mají nejen odborné znalosti, ale i chovatelský cit. Pevně
věříme, že ve většině případů nejsou naši psi jen exempláře k vystavování,
případně prostředky k výrobě štěňat, ale hlavně naši společníci a kamarádi.
Právě proto by mělo být naším cílem upevňování genetického zdraví,
fantastické povahy a prodlužování věku našeho plemene. Za to patří dík všem
členům MSKCHPL, kteří nelitují volného času, často nemalých finančních
prostředků a pracují pro naše pejsky, pomáhají při výstavách, klubových
setkáních a bonitacích.
Zvláště bychom rádi poděkovali paní Heleně Pantůčkové, za dlouhé
roky obětavé práce pro klub. I když opustila výbor MSKCHPL doufáme, že její
spolupráce s klubem nekončí.
Můžete se spolehnout, že činnost našeho klubu nebude stagnovat, ale
podrží si svůj standard a dobré jméno mezi laickou i odbornou veřejností.
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

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

6

I.krytí
II.krytí

A

Odchováno

10

Chovatel

BELINDA z Vlčkovského údo
24.1.2011
7

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Bella Amicizia
FIDO Nobert
ANNDY Dante Caro
Matka
2.2.2011
Datum narození
11
Narozeno
Chov. stanice
Otec

Psů

7

I.krytí

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice

Nobert

Chovatel

Otec

ARTOS QUINO von d. Osnitz
HAVANNA
von Dreiburgenland

I.krytí

Matka
Datum narození

11.2.2011

4.11.2010

Vrh

Od Bezdynky
CARLO vom Zeitschelhof

2

Benáková Jar.
2.11.2010

4
Pimek Ludvík
25.11.2010
26.11.2010
C
5

3
Plášková Arank
4.12.2010
A
10

3
Šimkovská A.
12.12.2010

II.krytí
Vrh

G

Narozeno

9

Odchováno

8

Psů

5

Fen

3

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

5

Nemilská tvrz
MANDIES od Pálfych
Otec
GINA Z. Bora z Milotiček
Matka
Datum narození 16.3.2011
8
Narozeno

Chovatel

Psů

Chov. stanice

Chov. stanice
Otec

2

Golden Bohemica
FRAM Ensson Bohemia

I.krytí
II.krytí
Vrh

B

Odchováno

4

Fen

2

Chovatel
I.krytí

ANNA Golden Bohemica
Datum narození Fena nezabřezla

II.krytí

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Matka

Hrdlovičová Z.
17.1.2011
18.1.2011

Vrh

Smejkal David
21.1.2011
D

Marečková K.

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
Narozeno
Psů

30.3.2011
10

Vrh
Odchováno

9

4

Fen

5

H

Novotná Hana

Chovatel

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

Od Skrytého lesa
FRAM Ensson Bohemia

Chovatel
I.krytí

Matka
Datum narození
Narozeno

ALGIDA Plánsky dvor
Fena nezabřezla

II.krytí
Vrh
Odchováno

Psů

Fen

6

A
9

3
Čekalová
Radka
10.2.2011
C

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

Chovatel

Narozeno
Psů

I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

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
Psů

A

Odchováno
Fen

Novák Petr

Chov. stanice

Sedmidomky

Chovatel

Otec

Rosaceen ELEOCHARIS

I.krytí

21.3.2011

Matka

FURY ANN z Alfovy zahrady
21.5.2011

II.krytí

22.3.2011

Datum narození

Vrh

E

Narozeno

5

Odchováno

5

Psů

4

Fen

1
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
Psů

27.5.2011
14

Vrh
Odchováno

8

4

Fen

4

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

7

A

Felixová Jar.
6.4.2011

A

Chov. stanice

Z Hošťálkovického vrchu

Chovatel

Otec

LEX Lesní lom
ALISCHA
z Paskovského panství

I.krytí

Matka
Datum narození

fena nezabřezla

Mahovský
Roman
14.4.2011

II.krytí
Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

13Chov. stanice Z Okrasné školky

Chovatel

A

Novák Milan

Otec

FIDO Nobert

I.krytí

17.5.2011

Matka

DONNA LEON Koňakov

II.krytí

19.5.2011

Datum narození

14.7.2011

Vrh

A

Narozeno

13

Odchováno

4

Psů

1

Fen

3

13Chov. stanice Golden Bohemica

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

ANNA Golden Bohemica

II.krytí

Datum narození

Fena nezabřezla

Odchováno

Psů

Fen

13Chov. stanice Me Dojet

Chovatel

Otec

FIDO Nobert

I.krytí

Matka

ARIA von Benštejn

II.krytí

14.7.2011

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

8

20.6.2011

Vrh

Narozeno

Datum narození

Smejkal David

Wimer Jiří
3.8.2011

G

Zprávy výboru
Když jsme v minulém Zpravodaji psali, že nám v čísle 2/2011 budou
„Zprávy výboru“ zabírat nezvykle mnoho místa, netušili jsme, že v čísle
následujícím to bude ještě více. Důvodem je skutečně nepředvídaný průběh
členské schůze. Ale o tom níže.
Měli bychom začít tím, že těsně před konáním členské schůze obdržel od
p. J.Lukeše následující dopis:

Výbor MSKCHPL bere tento dopis na vědomí a také na členské schůzi se
již o odvolání J.Lukeše nehlasovalo. Nicméně výbor projevil podivení nad
zdůvodněním ukončení členství.. J.Lukeš odešel z našeho klubu v září 2011 pro
nesouhlas s postojem členské základny k nepodloženým obviněním pí Šmrhové ze
září roku 2010. Pan Lukeš se totiž proti svému vyloučení odvolal ihned po členské
schůzi. Při podávání odvolání asi ještě nevadilo ono nepodložené obvinění pí
Šmrhové. Panu Lukešovi tedy trvalo celých 11 měsíců, než zaujal své konečné
stanovisko.
Členská schůze
Nelze než znovu poděkovat členům za jejich účast na schůzi. Jídelna byla
plná. Bylo přítomno fyzicky, či na základě plných mocí 99 členů. Mimo
plánovaného hlasování o odvolání proti vyloučení J.Lukeše a mimo standardních
bodů, jako jsou zprávy o činnosti a hospodaření klubu, byly ještě dva důležité
bodu k projednání a hlasování. Prvním bylo schválení změn v zápisním řádu
MSKCHPL a druhým volba členů výboru, předsedy MSKCHPL, poradce chovu a
revizora.
Zprávu o činnosti hlasováním podpořilo 96 členů a 3 se zdrželi hlasování.
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Zpráva o činnosti a plán na nejbližší období
Minulá členská schůze se konala téměř přesně před rokem a neuložila
výboru nic mimořádného za úkoly. Bylo to pouze zapracování drobných změn
do pravidel klubové soutěže, což také výbor zajistil. Dále bylo výboru uloženo
otiskovat zprávu o hospodaření v klubovém Zpravodaji, což výbor respektuje a
koná. Poslední úkol byl, aby na klubových stránkách byly ke stažení některé
formuláře. Bylo hotovo krátce po členské schůzi.
Výbor podobně, jako loni musel řešit neustálé stížnosti z Milotiček.
Nechceme to zde rozebírat, protože to tak bylo učiněno ve Zpravodaji II/2011,
ale protože to vše dále pokračuje, je nutné shrnout alespoň to nejdůležitější
s doplněním nových skutečností.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Podnět k prošetření na UOHS pro údajné znevýhodňování nečlenů
klubu a následné rozhodnutí UOHS, o nezjištění znevýhodňování.
Žádost právničky J.Šmrhové. k předložení smlouvy na zastřešení chovu
Různá korespondence ohledně zastření s J.Šmrhové i její právničkou
Opětovný přesun chovatelských práv od J.Lukeše. na J.Šmrhové.
Zaslání naší standardní smlouvy o zastřešení paní J.Šmrhová a ona
neodpověděla
Po 31 dnech bez odezvy jsme tedy od našeho návrhu odstoupili
Po 54 dnech od našeho návrhu a 23 dnech od našeho odstoupení jsme
teprve obdrželi od právničky J.Šmrhové dopis o neakceptovatelnosti
našeho návrhu a byl nám předložen návrh J.Šmrhové. u kterého ovšem
chyběly v návrhu zmiňované přílohy.
Následovalo několik jednání na ČMKU
Obdrželi jsme od J.Šmrhové hlášení vrhu, přesto, že nebyla uzavřena
žádná smlouva a nebyl vystaven krycí list.
Urgovali jsme chybějící přílohy k návrhu smlouvy od J.Šmrhové, které
jsme neobdrželi dodnes.
Přes doporučení ČMKU jsme odmítli vydat dodatečně krycí list, neboť
bychom porušili svoje vlastní předpisy. ČMKU samo odmítlo vydat PP
paní J.Šmrhové. ze stejných důvodů porušili by vlastní řády.

Závěr této části kauzy je jednoznačný. Paní J.Šmrhová si vždy dělala
věci podle svého a dělá to i nadále, bez ohledu na řády, předpisy, ale bez
ohledu na důsledky nejen pro sebe, ale i pro její okolí.
Kauza z Milotiček tímto ovšem nekončí. V dalším programu je
projednání odvolání proti vyloučení p. J.L. a novinkou je i to, že výbor obdržel
smlouvu o pronájmu u feny Husarka C. Bora z Milotiček p. Kašemu CH.S. Od
Laudonu a současně žádost p. Kašeho o vystavení K.L. na uvedenou fenu.
Krycí list byl dle klubových předpisů vydán.
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Kauzy z Milotiček nám zabírají hodně času z naší práce. Čas, který
bychom rádi věnovali jiným činnostem okolo leonbergerů, ale hlavně který
bychom věnovali rádi členům, kteří to s MSKCHPL myslí dobře a podle toho
také jednají. Takových je naštěstí většina. Jenže část z vás může být i
neobjektivně ovlivněna, třeba právě z Milotiček. Možná, že můžeme uvést i
jeden příklad incidentu s panem Štěrbou, který je majitelem Irmy F. Bora
z Milotiček.
Korespondence:
Dobrý den,
dne 9.3.2011 jste zaplatili čl. příspěvky ve výši 300, Kč. Při zaplacení
po splatnosti, t.j. 28.2. je částka navýšena při zaplacení do 31.3.o 100, Kč, viz
kl. poplatky.
Je nutno částku 200, Kč doplatit!
s pozdravem
J. Kubová
Zdravím
Váš výhružný dopis mě silně uráží. Jestli s tím máte tak obrovský
problém že dostanete peníze o 9 dnů déle , tak Vám nemusí chodit vůbec . Je to
nehorázná drzost si říct o dalších 200. !!!!!!!!!!!!!!!!! Můžete se spolehnuot že
Vám je nedoplatím . Je potřeba se nad sebou zamyslet.
Štěrba
2011/4/11 Josef Zeman
Dobrý den vážený pane Štěrbo,
Skutečně litujeme, že na vás naše upozornění takto zapůsobilo.
Nicméně si dovolím vás upozornit na několik vašich omylů. Žádný výhružný
dopis jsme vám neposlali. Nebo nám můžete sdělit, čím vám v tomto dopise
vyhrožujeme?
Výbor klubu je volen členy a má za svůj největší úkol dbát, aby byly v
klubu dodržovány vlastní řády a i řády vyšších stupňů. Vyčítáte nám, že jsme
vás upozornili na to, že jste nesplnil svoji povinnost dle stanov, tj. zaplatit
členské příspěvky do 28.2. Rozumný člověk by uznal svoji chybu, omluvil by
se a výbor by k tomu mohl přihlédnout. Možná, že byste se mohl podívat do
Zpravodaje č.3/2010. Pokud ho již nemáte, doporučuji si ho přečíst na našich
klubových stránkách. Zde ve "Zprávách výboru" je uvedeno to, co schválila
členská schůze. Mimo jiné, je zde i bod č.16. schválení zvýšené částky o100,
Kč v případě pozdního zaplacení příspěvků.
Výbor tedy rozhodně není "drzý", pouze dbá nad dodržováním
stanovených předpisů. Problém tedy není na naší straně, ale na vaší.
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Dále si vás dovolujeme upozornit i na jiné ustanovení našich stanov:
Článek 4. Ukončení členství
Vyloučen může být i člen, který nezaplatil pokutu uloženou mu v
souladu s kárným řádem, nebo nezaplatil povinný poplatek. Toto upozornění již
skutečně někdo může považovat za výhružku, nicméně to není z naší strany tak
myšleno, je to jen upozornění na krajní možnost, kterou bychom neradi
realizovali. Znovu vás upozorňujeme, že dle našich řádů je povinen zaplatit o
100, Kč více člen, který nezaplatil do 28.2. řádný členský příspěvek. Naprosto
s vámi souhlasíme v tom, že je potřeba se nad sebou zamyslet.
J.Zeman
Zdravím
Opravdu nechápu proč se nám do této záležitosti namontoval nějaký p.
Zeman dokonce inženýr ?????
Omlouvat se nehodlám . Rozumný jsem natolik že mi bude potěšením
opustit tento klan ( KUBOVÁ ZEMAN ) Omylem byl už můj vstup do klubu.
Mějte se jak chcete paní Kubova alias Zeman
28.4.2011
Vážený pane Štěrbo,
Dne 10.4.2011 jste byl upozorněn na pozdní zaplacení členských
příspěvků a nutnost zaplacení doplatku. Protože jsme do dnešního dne od vás a
vaší manželky neobdrželi doplatek stanovené částky, považujeme vás a vaši
manželku dle článku 4.2. našich stanov za osoby, které ukončili členství
v našem klubu.
S pozdravem MSKCHPL
A nyní trochu té normální činnosti za uplynulé období.:
Opět se našemu klubu podařilo uspořádat v kalendářním roce tři
výstavy. Jarní dvojvýstava se podle ohlasů velmi povedla a počet přihlášených,
okolo čísla 100, to rozhodně potvrzuje. Podzimní výstavu děláme výrazně
komornější a měla by být především pro naše členy, neboť bývá spojena
s členskou schůzí. Ovšem počet přihlášených psů a fen nás překvapil nejvíce.
80 na výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz! to nám asi mohou závidět ve
většině států. Zejména, když se jedná téměř stoprocentně o leony z našeho
klubu. Využiji této příležitosti k poděkování členské základně. Taková účast
svědčí o tom, že se výboru a ještě několika nadšencům okolo daří uspořádat
akci, která táhne. Rozhodně nebudeme muset rušit výstavu pro nezájem
vystavujících, jak se to někde stává.
Výbor uzavřel smlouvu s MVDr. Jiřím Beránkem z Pardubic na
provádění odborných vyšetření očních víček.
Výbor připravil tuto členskou schůzi a je také předkladatelem několika
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změn v klubových normativech. Jedním z nejdiskutovanějších témat
posledního roku je polyneuropatie. Díky výzkumu je možné něco z této velmi
nepříjemné nemoci diagnostikovat a tak se některými organizačními opatřeními

bránit nejen postupu této nemoci, ale podílet se na postupném vymýcení
alespoň jednoho druhu polyneuropathie. Ovšem na způsob boje proti této
nemoci se v našem výboru názory různí a dvě možné varianty vám dnes budou
předloženy.
Alespoň je
vidět, že nikoli
totalita, ale
demokracie
v tomto klubu
funguje. Přes
různé názory se
členové výboru
respektují a
rozhodne stejně
členská schůze.
Plán činnosti
na budoucí
období:
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Opět uspořádat v příštím roce dvě výstavy. Sice jsme navrhli KCHL to,
že bychom uspořádali speciální výstavu pro oba kluby, ale předpokládáme, že
KCHL návrh nepřijme. Bylo by ovšem škoda, kdyby KCHL opět některou
z možných svých výstav pro nezájem neuskutečnil.
Dále zajišťovat výrobu a distribuci 4 výtisků Zpravodaje ročně a
pravidelnou aktualizaci klubových stránek. Poslední dobou opět redakce
nedostává skoro žádné příspěvky ani fotografie.
Z důvodu opětovného růstu počtu členů a tím i ke zvýšeným nákladům
na distribuci tiskovin navrhuje výbor, aby v usnesení z této schůze bylo
zakotveno následující:
Výbor opět upozorňuje na to, že nebude zasílat v tištěné podobě klubové
normativy. Všichni mají možnost do nich nahlédnout a stáhnout si je
z klubových stránek.

Připravil J.Zeman
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Zprávu o hospodaření otiskujeme kompletní v souhrnu
BÚ + Pokladna celkem
Počáteční stav

k 1.1.2010

144 087.45 Kč

Přijmy:

75 000,
2 800,
10 560,
62 900,
3 550,
5 600,
40 000,
3 000,
432,08
26 730,

členské příspěvky
bonitace
kontroly vrhů
výstavní poplatky
od ČMKu za PP
krycí listy
dotace pokladny
postih člena
úrok připsaný
sbírka polský chovatel

Příjmy celkem

230 572,08

Výdaje:

53 739,
9 716,
33 596,
3 600,
2 237,
1 500,
1 206,
40 000,
11 962,
17 375,
26 730,

Celkem výdaje

201 661,

náklady na výstavy
poštovné
cestovné
telefony
kancelářská režie
čl. př. ČMKU
popl. za vedení účtu
dotace pokladny
čtečka čipů
náklady na Zpravodaj
dar polskému chovateli

Konečný stav k 31.12.2010

172 998,53 Kč

Schvalování změn v zápisním řádu
Dalším bodem programu členské schůze bylo projednání a schválení
změn v zápisním řádu MSKCHPL. V naprosté většině navrhovaných změn se
jednalo o jen tzv. kosmetické úpravy. Doplnění, či vysvětlení výrazu anebo
doplnění toho, co se ve skutečnosti již provádí.
Mimo těchto „maličkostí“, bylo nutno rozhodnout, jak se MSKCHPL
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postaví ke změnám v chovu v souvislosti s možnostmi využití výsledků
serologických testů na polyneuropathii. Členská schůze měla rozhodnout mezi
dvěma návrhy:
1)

2)

Vyřadit z chovu jedince s výsledky testu D/D nemocní. Ponechat
v chovu jedince s výsledkem testu D/N přenašeč. Spojovat jedince D/N
přenašeče pouze s jedincem N/N zdravým. Tím vyloučit narození D/D
nemocných. Toto opatření je uskutečňováno ve všech státech Evropy,
kde již nějaké opatření ve spojitosti s polyneuropathií přijali.
Vyřadit z chovu jedince s výsledkem testu D/D nemocní i jedince D/N
přenašeče. Tím vyloučit možnost narození jak D/D nemocných, tak i D/
N přenašečů. K takovému opatření ještě nikdo v Evropě nepřistoupil.

Výsledek hlasování skončil ve prospěch přísnější varianty č. 2 poměrem 51:47.

Volby do orgánů
Jednoznačně dopadly volby pro speciální funkce:
Poradce chovu:
Revizor:

Jana Kubová
Jiří Bodeček

kandidát

hlasů za člena výboru

Jiří Költö
Jana Kubová
Hana Němcová
Petr Novák
Anna Šimkovská
Josef Zeman

70
80
63
60
66
78

93 hlasů
97 hlasů
hlasů pro předsedu
1
14
0
4
0
65

Po zveřejnění výsledků J.Zeman poděkoval hlasujícím za důvěru.
Vzhledem k odhlasovanému znění zápisního řádu se však vzdal funkce ve
výboru. Ze stejného důvodu se potom vzdal funkce ve výboru i p. Petr Novák.
Posledním bodem jednání členské schůze je vždy schvalování
usnesení. Usnesení členské schůze nebylo schváleno poměrem 62:28
Vzhledem k tomu, že se členská schůze na ničem neusnesla,
předsedající schůzi ukončil s tím, že vše bude řešit následná členská schůze.
V neděli na výborové schůzi bylo rozhodnuto, že při květnovém setkání a
výstavě bude v Zubří řádná členská schůze. Výbor zvolil jednodušší variantu.
Kdybychom v květnu uspořádali mimořádnou členskou schůzi, byli bychom
nuceni dle stanov v září uspořádat řádnou členskou schůzi. Takto v září schůze
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nebude muset být.

Gratulujeme
Šampion Fram Ensson
Bohemia obdržel další

dva tituly:

Bonitace v ostatních klubech leonbergerů v cizině a
v Čechách.
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Všechny chovatelské kluby
leonbergerů mají jednu
celosvětovou organizaci, která je
spojuje: „ Leonberger Union“ sídlí
v Německu ve městě Leonberg u
Stuttgartu. Všechny kluby mají
také své národní, státní
kynologické organizace, které jsou
pro jejich existenci určující.

Většina zemí uznává jako
největší nadnárodní
kynologickou organizaci
FCI a řídí se jejími
pokyny. FCI určuje a
zapisuje standardy
plemen, podle kterých
chováme i v našem klubu.
Každý klub má svá
specifika, která určují
nejen státní kynologické
organizace, ale hlavně sami členové těchto klubů. V každém klubu jsou jiné
podmínky pro uchovnění leonbergerů. Nyní jen lehké srovnání:
Většina evropských klubů požaduje k bonitaci tyto doklady: rentgen
kyčlí (DKK), rentgen loktů (LK), vyšetření očního pozadí, povahové testy a
nově testy polyneuropathie (LPN ). Ostatní vady určují členové bonitační
komise.
V předpisech má v současné době německý Leonberger klub:
bonitovaný jedinec s DKK pouze do hodnoty 1/1 je připuštěn do chovu.
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Rovněž LK. Oční pozadí musí být čisté. Další vylučující vady ze standardu
( víčka, bílé fleky, maska ... atd). Musí absolvovat povahové testy a testy LPN
1 v hodnotě N/N nebo D/N – přenašeč má omezení krýt jen s jedincem N/N.
Povahu leonbergera považuji za velmi důležité kriterium. Sebejistý,
sebevědomý, klidný, neagresivní, nebojácný, oddaný rodině, dětem, všem
přátelům., ale dobře hlídající své území. Ano to je ten náš vysněný leonek,
proto jsme si nevybrali jiného velkého chlupáče např. šarplanince. Správně by
jen takoví měli přijít do chovu! Přesto nejsem příznivcem povahových testů.
Nic totiž neukáže! Všichni víme, jak moc záleží na socializaci pejska už od
štěněte, na výchově a hlavně na páníčkovi jak svého svěřence ovládá. Zkušený
kynolog zvládne i agresivní zvíře tak, že nic nepoznáte.
Dyspalzie kyčelních kloubů je dědičná, bolestivá a vyhodnocení lze
udělat objektivně, pokud je určen jediný veterinář pro tento účel pro daný klub.
Většina klubů to tak dělá a myslím, že zpřísnění do chovu pouze s DKK do 1/1
je na uvážení. Při rentgenu kyčlí a při jedné narkóze je možný i rentgen loktů. I
to by stálo za úvahu zavést v našem klubu. Oční pozadí nevidím u plemene
leonberger jako zvláště problematické. Alespoň jsem se s tímto problémem
nikdy nesetkala.
Ráda bych se zastavila u nemoci zvané polyneuropathie. Je to ošklivá
dědičná nemoc, kterou trpí nejen zvířata, ale i lidé. Z toho vyplývá, že i ostatní
plemena psů mají mezi sebou takto postižené jedince. Proč právě u leonbergerů
musíme testovat? Výzkum začal v USA, kde je jen velmi malá základna
chovných psů a proto se tato nemoc začala vyskytovat častěji, než jinde.
Výzkum z Univerzity v Minesotě se přenesl i do Evropy. Univerzita
v Mnichově a později ve švýcarském Bernu identifikovala jako zdroj dědičné
geny. Zatím rozluštila jen jeden gen a nazvala ho LPN 1 (Leonberger
polyneuropathie 1).
Pracuje se na výzkumu dalších genů. Během dvou let bude určen druhý gen,
LPN2.
Je dobré o této zákeřné nemoci vědět, je dobré umět jí předcházet.
Většina klubů zařadila testy LPN 1 jako povinné pro chov leonbergerů.
Z chovu se vyřadila jen nemocná zvířata, označená po testech D/D. Pro jedince
D/N, tak zvané přenašeče bylo určeno krýt jen s negativními partnery,
označenými N/N. Tím budeme mít jistotu, že se již během několika generací
nebudou nemocní LPN 1 vyskytovat v chovu. Momentálně je asi 20%
leonbergerů přenašečů. Z chovu nejsou vyřazeni právě z důvodu zúžení chovné
základny. Vzhledem k tomu, že určitě v dohledné době bude ukončen výzkum
LPN 2, na který se bude opět testovat, je předpoklad dalších 20% přenašečů.
Tato základna pro chov by byla již velmi malá, vzhledem k běžným omezením
při bonitaci by vlastně nebylo už na čem chovat. Vždyť výzkum začal právě
z tohoto důvodu. Jestliže se příliš zúží základna pro chov, vyskytnou se další
nemoci ve větší míře. Možná takové, jaké ani ještě neznáme. Z tohoto důvodu
by celkový proces ozdravění chovu měl být velmi rozvážný a hlavně přirozený.
Dobrá zpráva je ta, že u psů, kteří mají odebranou krev již v Bernu, bude
použita i pro test LPN2, takže nebudou muset znovu na odběr.
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Často mám možnost se na různých výstavách setkat se s mnoha
chovateli leonbergerů z Česka i ze zahraničí. LPN je téma, o kterém se také
hovoří, a to zcela otevřeně. Každý chovatel, či majitel s více než 4 leonbergery
má doma nejméně jednoho D/N přenašeče. Není to žádná chovatelská ostuda.
Prostě se to jen dříve nevědělo. Rovněž se shodujeme na tom, že s touto nemocí
jsme přímo do styku nikdy nepřišli a známe ji jen z videa. Není divu, takoví
jedinci se na výstavách neukazují.
Majitelé fen přenašeček mají problém najít nepříbuzného N/N psa ke
krytí. Majitelé psů D/N přenašečů vědí, že by to musela být výjimka, aby k nim
někdo přijel nakrýt. Všichni chovatelé raději sází na jistotu. Tímto způsobem se
bude chov naprosto přirozenou cestou ozdravovat od nemocných LPN.
Vrátím se k bonitacím, tedy uchovnění : podmínky v našem klubu pro
uchovnění v porovnání s ostatními evropskými kluby jsou průměrně přísné.
Střední cesta je vzhledem k našemu postavení mezi kluby naprosto vyhovující.
Majitelé chovných stanic z MSCHKPL jezdí krýt své feny převážně
k sousedům, tedy ke členům většího českého klubu se sídlem v Praze, nebo do
Německa, či na Slovensko do Polska a i do větších vzdáleností. Pokud budou
podmínky bonitace u nás srovnatelné právě s klubem německým, nebo
pražským, kde kryje nejvíce našich fen, bude vše v pořádku.
Příkladem nejpřísnějšího přístupu k uchovnění leonbergerů jsou
Švýcaři. Výsledkem je, že opravdu jen ti nej... dle daných kriterií se dostanou
do chovu. Nejsou sice moc pohlední, ale téměř zdravotně nezávadní. V chovu
je jich tak málo, že většina majitelů fen ve švýcarském klubu kryje
v sousedních zemích , kde nejsou podmínky pro chov tak tvrdé. Kupují tam i
štěňata. Tím, že mají zdaleka nejpřísnější podmínky pro chov se vlastně nic
nevyřešilo.
Proto bych apelovala na všechny, prosím počkejme si na vývoj situace
v LPN do budoucna, udělejme jen to, co je opravdu nutné a nevyhnutelné!
Situaci není třeba dramatizovat. Jsou to pořád ti stejní naši leonci, jak je známe
až doposud.
Jana Zemanová

Poděkování
Členská schůze měla překvapivý průběh. Měla překvapivý průběh pro
členy klubu, ale měla překvapivý průběh i pro mne, tedy pro osobu, která
členskou schůzi připravovala a posléze i řídila. Nemám na mysli to překvapení,
které nám udělal p. J.Lukeš svým ukončením členství pár dní před konáním
členské schůze a tím i zrušení projednávání jeho odvolání proti vyloučení.
Mám na mysli několik dalších bodů programu členské schůze. Nejprve
jednání o změnách v klubovém zápisním řádu, zejména rozhodnutí o tom, zda
budou z chovu vyřazeni, respektive do něj nebudou začleňováni tzv. přenašeči
LPN1, tedy jedinci se sérologickým vyšetřením D/N. Věřil jsem, že většina
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hlasujících členů přijme řešení, které zatím přijaly všechny evropské státy, a
které vůbec nějaké opatření dosud provedly. Pro představu uvádím znění
doporučení o restrikcích v chovu v závislosti na výsledku test na LPN1:
Doporučujeme testovat všechny jedince zařazené do chovu.
Dále doporučujeme, aby nebylo chováno na jedincích, kteří jsou
homozygotními nositeli mutace LPN1,(D/D), a aby nedocházelo ke spojením,
při nichž může docházet k narození potomků, kteří by byli homozygotními
nositeli mutace LPN1 (D/D). Doporučujeme, aby nebyli z chovu vyřazováni
jedinci, kteří jsou heterozygotními nositeli mutace LPN1 (D/N), protože by
takový přístup velmi zúžil genetickou základnu u leonbergerů, což by mohlo
vést k nárůstu dalších nemocí. Heterozygotní nositelé mutace LPN1(D/N) by
měli být pářeni ale jen s jedinci, kteří byli na mutaci LPN1 testováni
s negativním výsledkem (N/N).. Tím je zajištěno, že se nenarodí potomci, kteří
by byli homozygotními nositeli mutace LPN1, u nichž se vyvine těžká forma
nemoci.
Ve svém odhadu jsem se ale mýlil, a i když to bylo těsnou většinou,
byl schválen zákaz používání v chovu v našem klubu heterozygotních nositelů
(D/N), tedy tzv. přenašečů. Tímto bychom byli v chovu nejpřísnější v celé
Evropě. Jenže položme si otázku. Je skutečně dobré řešení být tzv. „ papežštější
než papež“?
Všichni chceme, aby naši leoni neonemocněli polyneuropathií. A na to
stačí to opatření, které jsme již udělali, tedy to, že jsme zavedli povinnost
testování. Když se k tomu připojí zákaz používání homozygotních jedinců (D/
D) v chovu se současným zákazem spojení dvou heterozygotních (D/N),
nemocní jedinci prostě žádní noví nebudou. A to je přece to nejdůležitější.
Po těsném vítězství zastánců přísnější verze v omezení chovu
následovala volba do orgánů klubu. Pro urychlení celé schůze jsme vždy
probírali následující bod ještě dříve, než byly známé výsledky minulého
hlasování. Tak se stalo, že jsem se výsledky hlasování o vyloučení z chovu i u
tzv. přenašečů dozvěděl v době, kdy se již hlasovalo o kandidátech do orgánů.
Naprostou většinou hlasujících jste mne zvolili za předsedu MSKCHPL.
Chtěl bych znovu poděkovat všem za velikou důvěru, které si vážím.
Takový jednoznačný výsledek byl pro mne překvapivý. Dělám pro MSKCHPL
rád a snad jsou i nějaké výsledky vidět. Členská základna se více než
zdvojnásobila. Na výstavy nám chodí stejný počet vystavovatelů, jako na
výstavy KCHL a je vidět, že do Zubří jezdíte všichni pravidelně a rádi.
Rád bych pro MSKCHPL alespoň ještě jedno volební období ve
výboru pracoval, protože si myslím, že je stále něco, co mohu pomoci zlepšit.
Možná, že jako předseda klubu bych to měl i snazší. Jenže nyní vás prosím,
abyste mne pochopili. Nechci pracovat a nepracuji ve výboru pro funkci
místopředsedy, či dokonce předsedy. Mohu tu funkci vykonávat, když to bude
v souladu s vlastním přesvědčením a v souladu s vizí, jak a kam se má
MSKCHPL ve své činnosti a v chovu ubírat.
Jezdíme s manželkou Janou a s našimi leony po výstavách skoro po
celé Evropě. Potkáváme se a také se známe se spoustou chovatelů. Nemohu
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jako vedoucí funkcionář klubu obhajovat v dialogu postoj klubu, se kterým
nesouhlasím.
Uveďme si nějaký hypotetický příklad. Majitel fenky z MSKCHPL,
která je N/N, si chtěla vybrat například německého, výstavně úspěšného a jinak
zdravotně výborného krycího psa, který by byl ale D/N přenašeč. Ten pes byl
v Německu uchovněn, v MSKCHPL by ale nemohl být napsán na krycí list.
Proč? Vždyť si máme s jinými kluby navzájem uznávat chovné jedince!
V několika státech je k uchovnění povinnost vyhodnocení dysplazie nejen u
kyčelních kloubů, ale i loketních. Přesto, že to v MSKCHPL povinností není,
jsou naši psi i feny uznávány v zahraničí jako chovné a vlastně nesplňují
podmínky chovnosti dané země. Další problémy bude možná způsobovat koupě
štěňat ze zahraničí, pokud bude třeba ze spojení N/N a D/N.
Takové a ještě i další komplikace a třeba i nepříjemnosti s sebou
poveze to, když náš klub bude přísnější, než kluby jiné a větší. Německý klub
je tzv. garantem plemene, neboť je zemí původu plemene. Nebylo by
rozumnější si v tak závažné věci brát z této země příklad? V hodně oblastech
totiž platí to, že podmínky určuje tzv. leadr země či trhu.
Toto všechno jsem považoval za dobré sdělit vám všem, zejména těm,
kteří mé osobě dali hlas ve volbách. Jsem člověk zásadový a své názory
neměním. Po neschválení usnesení na zářijové schůzi, jsou všechna dílčí
hlasování anulována a budeme na květnové schůzi o změnách v zápisním řádu
hlasovat znova. Bude se tedy znovu hlasovat i o přenašečích v chovu ano, či ne.
Zvažte, zda si nevyberete jiného kandidáta, kterému dáte svůj hlas na předsedu
MSKCHPL. Nebylo by dobré, kdyby se opakovala situace ze zářijové členské
schůze.
Josef Zeman

Výstavy v Polsku
Jak výstavu v Polsku přihlásit, kolik a jak se platí, jak probíhá
organizace,… a i pár dalších zajímavých informací, které by mohly zpřístupnit
polské výstavy českým zájemcům, se zde pokusím prezentovat snad ve
srozumitelné formě a hlavně pěkně pohromadě. Samozřejmě vše můžete zjistit
a zjistíte na vlastní kůži, ale vědět předem, co vás čeká, je celkem fajn a hlavně
vám to ušetří pár starostí. Kromě toho sama vím, že leckdy se do ciziny majitel
nechce hlásit jen proto, že netuší, do čeho jde. Snad tento článek pomůže
nejednomu „nesmělému“ majiteli a čeští leoni tak budou více k vidění třeba
právě v Polsku.
Výstava v Polsku, jaká byla a jak to začalo? První naše zkušenosti z
polských výstav jsou z MVP Opole a NV v Legnici. Dále jsme navštívili NV
v Nowe Rudě, Jeleni Goře, MVP ve Wroclawi a MVP v Glogowě. Každá
výstava byla trochu jiná, ale jedno mají společné – všechno jsou polské
výstavy. První úskalí bylo zjistit, že v Polsku se národní výstavy vůbec
22

pořádají. Samozřejmě jsem
to předpokládala, ale po
pročtení jejich seznamu
výstav, jsem s
rozčarováním zjistila, že
pořádají pouze výstavy
„międzynarodowa
CACIB" a výstavy
„krajowe". Překvapilo mě
to, ale říkala jsem si – jiný
kraj, jiný mrav. Až po
několika měsících, jsem
náhodou od zkušené
vystavovatelky zjistila, že
„krajowa“ znamená
národní… Takže najednou byla v Polsku skoro každý víkend národní výstava.
Informace, potřebné k přihlášení a k polským výstavám obecně, najdete na
stránkách
www.zkwp.pl. Ale vše
je polsky případně
potom anglicky. Takže
dávka fantazie je nutná.
Druhé
překvapení bylo
startovné. Z českých
národních výstav jsme
zvyklí, že je celkem
znatelný rozdíl mezi
výstavou mezinárodní. Ale v Polsku to neplatí, takže není problém platit
startovné 40 eur na výstavu národní a naopak můžete mít startovné 35 eur na
výstavě mezinárodní. Velký rozdíl potom je v termínu uzávěrky. Ta je obvykle
jen jedna, ale často i 14 dní
před výstavou! Na to
opravdu český vystavovatel
není zvyklý – bohužel…
Přihlásit se tak teoreticky
můžete i pár dní před
výstavou, pravda ale je, že
na některých výstavách je
potom startovné takřka
dvojnásobné (třeba až 70
euro).
Třetí překvapení je forma
přihlášky, pro zahraniční
vystavovatele se vše řeší
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elektronickou formou.
Vyplníte elektronickou
přihlášku, mailem vám
potvrdí, že dorazila a dalším
mailem, že ji přijali. Dále
mailem pošlete kopii
průkazu původu, případně
šampionátu, přijetí vám opět
potvrdí, a to je vše. E mail je
buď uvedený rovnou v
propozicích, nebo vám ho
pošlou s potvrzením, že vaše elektronická přihláška dorazila (není ještě totéž,
že byla přijata!). Doklad o platbě nikdo nechce, protože si vaši platbu ověří na
svém účtu, což je
logické, ale
v Čechách
nezvyklé… Pozor
také na to, že někteří
pořadatelé mají přímo
v propozicích
uvedeno, že od
zahraničních
vystavovatelů se
platby přijímají pouze
na místě v hotovosti.
Stejně tak se ale
můžete setkat s tím,
že při platbě na místě
v hotovosti jiný
pořadatel účtuje druhou uzávěrku a to je často rozdíl několik desítek euro! Také
se často v propozicích objevuje informace, že přihlášky v poštovní formě se
nepřijímají, tedy lze využít jen a pouze elektronický formulář. Takže důkladně
prostudovat propozice je nutné.
Jeden tip na placení.
Kdo již v zahraničí
vystavoval, ten ví, kolik
stojí platba v eurech
z korunového účtu. Kdo
to ještě nezkusil, tak ať
to ani nedělá! Je to
doslova traumatizující
zážitek, když na výpisu
uvidíte poplatek, který je
v řádu set korun! Takže
konkrétně do Polska je
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určitě levnější variantou platba složenkou (speciální do zahraničí), kdy je
poplatek cca 90, Kč. Jediný háček je v tom, že na složenku uvádíte částku v
korunách a v místě určení je vyplacena v jejich měně. Takže např. do Polska si
musíte částku v eurech přepočítat dle kurzu na koruny a tu napsat na složenku
(sama vždy něco málo přičtu navíc…). Do dalších zemí, kde je měnou euro,
můžete využít službu Eurogiro (opět na poště), kde je poplatek cca 50, Kč.
Tato platba je pro vás již snazší, protože na poště přímo uvedete částku v
eurech a úřednice ji dle poštovního kurzu pro danou zemi přepočítá na koruny,
které potom platíte. Který způsob je možný do které země, vám řeknou na
každé poště. Vzory k vyplnění obou těchto tiskopisů najdete na stránkách české
pošty www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/penezni sluzby/, to je také dobrá rada,
protože nejsou právě přehledné a první seznámení bývá psychicky poněkud
traumatizující… Ostatně půjdete li platit na menší poštu (například na vesnici),
tak i poštovní úřední obvykle na formulář kouká dosti vyděšeně a často je toho
jeho první zkušenost s takovou formou platby. Vyplatí se tedy, poprvé jít platit
na větší poštu, abyste příště případně mohli úředníkovi „začátečníkovi“ být
nápomocni svou zkušeností. Ještě je možnost platit na místě, ale to některé
výstavy rovnou v propozicích zamítají! Kromě toho často je účtována druhá
uzávěrka. A jako poslední se nabízí poslat peníze v klasické obálce, ale to je jen
pro dobrodruhy, protože si neumím představit, jak byste mohli „uhádat“, že jste
peníze opravdu poslali a nedoplatku tedy nerozumíte. Možností je tedy více,
výběr je na vás.
Vstupní list je trochu slabší stránka polských výstav, tedy alespoň
posílaný do zahraničí. Obvykle přijde klidně den před výstavou, takže
nepanikařte a vytiskněte si všechny maily, kterými vám vaši účast potvrzovali,
případně své jméno v seznamu vystavovatelů. To i bez vstupního listu pro
vstup na výstaviště naprosto stačí. Další milé překvapení je čas vystavování. Na
některých výstavách vám přímo ve vstupním listu uvedou čas, kdy bude vaše
plemeno. Kromě toho neexistuje konec veterinární přejímky! Takže je li před
vámi v kruhu několik plemen, můžete klidně jet třeba na jedenáctou a opravdu
vás klidně pustí, dostanete své číslo a budete normálně posouzeni, protože čas
skutečně dodržují! Obrovská výhoda polských výstav nejen pro nás, ale i pro
pořadatele – ranní nával se minimalizuje, protože lidé si sami chtějí ušetřit shon
a tak jedou spíš na svůj čas. Opět netuším, proč tuto, dle mého jen kladnou
„inovaci“, nepoužíváme i u nás. Maličkost pro vyzvednutí dokladů na
výstavišti – číslo dostávají zahraniční vystavovatelé často ve výstavní
kanceláři, tedy nikoli v kruhu. Ale na tuto skutečnost jste upozorněni
v propozicích i ve vstupním listu.
Připomenout je také třeba veterinární podmínky pro vstup na
zahraniční výstavu. Není třeba nic neobvyklého, základním požadavkem je
vakcinace psa proti vzteklině a její platnost, což známe i z českých výstav.
Žádný další veterinární doklad není třeba.
Ale nově od července 2011 platí pro cestování po EU, že je nutno
zvíře označit nikoli jen tetováním, jak tomu bylo dosud, ale pouze čipem!
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Polské výstavy se liší i udělovanými tituly. Titul CAC je nahrazen
totožným titulem s odlišným označením a to CWC. Rozdíl ale již je v titulu
rezervním, ten se v Polsku nezadává! Takže titul dostává pouze vítěz třídy,
samozřejmě uzná li rozhodčí psa za dostatečně kvalitního, což také není v
Polsku automatické. Není výjimka, že pes dostane sice hodnocení V1 ale titul
zadán není. Zpět k titulu rezervnímu, takže pes, který skončí ve své třídě na
druhém místě, titul nedostává nikdy! Neexistuje žádné res. CWC. Jedná li se o
psa z třídy, kde pes hodnocený CWC získá i titul CACIB, potom může bojovat
o res.CACIB, ale to je vše. Další odlišností jsou kartičky, které titul potvrzují.
V Polsku se jich nedohledáte, tituly jsou vyznačené pouze v posudku, ale
kartičku CWC ani CACIB nebo res. CACIB nedostanete.
Co se týká cesty do Polska, tak nikdy neberte jako směrodatný údaj
vzdálenost v kilometrech! Cesty v Polsku jsou kolem hranic často v kopcích a
lesech, plné zatáček a výmolů. Takže vzdálenost 100 km trvá celkem hravě i
dvě hodiny. Potkáte li například opravu silnice nebo začnete li bloudit, což je
celkem snadné, potom je rezerva v čase nutná ještě větší! Ještě k značení
polských silnic, máte li dojem, že v Čechách se vám podle ukazatelů špatně
orientuje, potom v Polsku si přiberte kompas či buzolu… Tedy lépe GPS
navigaci, protože tam je orientace podle ukazatelů podstatně složitější.
A poslední informace je pro úspěšné a vytrvalé vystavovatele, kterým
se podaří splnit podmínky pro získání titulu Polský šampion (s titulem
juniorským zkušenost nemám). Stručně to znamená získat 3x titul CWC
s odstupem nejméně půl roku, od tří různých rozhodčích a alespoň jednou
CWC musí být z výstavy mezinárodní. O vystavení diplomu potom žádáte
prostřednictvím internetového formuláře, který je na již výše zmíněných
webových stránkách. Formulář vyplníte a cca za 2 3 měsíce vám domů přijde
diplom, který je, světě div se, zdarma!
Sečteno a podtrženo výstavy v Polsku jsou jiné, ale celkem fajn a
v lecčem se dokonce můžeme i v Čechách učit. Takže mohu jen doporučit,
zkusit vystavovat právě zde.
Soňa Špičáková

Zprávy z ČMKU
Důležitá informace– změna nařízení (ES) č.998/2003 o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu
Od 1.ledna 2012 nebude při cestě do Velké Británie, Irska, Švédska a
na Maltu z ostatních států EU již nebude nutné serologické vyšetření krve na
stanovení hladiny protilátek proti vzteklině. Velká Británie, Irsko a Malta
budou požadovat identifikační označení zvířete čipem, pas a platnou vakcinaci
proti vzteklině.
Identifikační označení psa musí být provedeno před vakcinací. Otázka
ošetření proti zevním a vnitřním parazitům (echinokokóza, klíšťata), bude
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upřesněna.
V případě Švédska bude požadováno identifikační označení psa
čipem. Pokud je čitelné, bude tolerováno i tetování, pouze ale v případě, že
bylo provedeno před 3.7.2011. Dále bude požadován pas a platná vakcinace
proti vzteklině.
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I tady platí, že identifikační označení psa musí být provedeno před
vakcinací. Ošetření proti echinokokóze nebude při cestě do Švédska
požadováno. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Státní veterinární
správy.
Vladimíra Tichá

Zubří , září 2011
V loňském roce jsem psala“ malá, ale naše“, to ovšem o letošní
výstavě neplatí. Sice účastníky byli , až na malé výjimky, jen členové našeho
klubu, ale výstava to byla co do počtu účastníků veliká.
Výstavní kruh byl velmi rozlehlý, takže vystavující si pěkně zaběhali.
Pokud vystavovali víc než jednoho psa, určitě mají ušetřeno jedno cvičení ve
„Fitcentru“ . Počasí dopadlo tak na jedna mínus, pohárů bylo dostatek a vlastně
se nestal žádný velký průšvih. I tradiční selátko se upeklo dozlatova.
Pan rozhodčí Kukla nasadil přísnější měřítko, protože bylo z čeho
vybírat. Ve všech třídách byly uděleny známky „výborný“ a všechny dostupné
tituly. Konkurence, zvláště pak ve třídě otevřené, byla značná. Vítězem
plemene s titulem BOB se stal mohutný pes v dobré výstavní kondici. Bady od
Bezdynky ze třídy vítězů.
Velmi potěšila nová generace psů a fenek v dorostu i ve třídě mladých.
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Což je vždy naděje pro budoucí chov.Výsledky výstavy jsou uveřejněny na
klubových webových stránkách a ve zkrácené podobě i ve Zpravodaji.
Nejvíce radosti měly z dárků děti v soutěži Dítě a pes a Mladý
vystavovatel .Bohužel sponozoři se shánějí stále obtížněji, ale nakonec firma
Candy a další dobré duše se přeci jenom našli.
Klubová výstava proběhla v přátelské atmosféře, a tak se těšíme opět
na jarní setkání a výstavu v květnu 2012.
Jana Zemanová

Výstavy ve IV. čtvrtletí 2011
Česká republika
MVP České Budějovice 8. 9.10.
Po uzávěrce.
MVP Praha 5.11. 6.11.
Po uzávěrce
.
DUO CACIB, Brno 4.2. 5.2.2012
I.uzávěrka: 14.12.2011
II.uzávěrka: 9.1.2012
Českomoravská kynologická unie
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 234 602 206, +420 234 602 207
Fax: +420 234 602 278
E mail: cmku@cmku.cz
Www: http://www.cmku.cz
VII.Hanácká VP, Olomouc 7. 8.1.2012
I.uzávěrka: 22.11.2011
II.uzávěrka: 6.12.2011
Národní výstava psů –M K S
Tř. Kpt. Jaroše 35
602 00 Brno
Telefon/fax: +420 539 030 453,
Mobil: +420 602 718 411, +420 602 786 002
www.vystavabrno.info
on line přes www.dogoffice.cz
Slovensko
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Duo Nitracanis, Nitra 19. a 20. 11.
Uzávěrka: 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 Kassel, 10. 11.12. 2011
Uzávěrka: I. 17.10. , II. 7.112011
Frau Ingrid Hain
Biedenkopfer Str. 19
35713 E. Simmersbach
Tel.: 0 27 74/92 17 98
Fax: 0 27 74/92 17 99
E Mail: IngridHain@t online.de
Internet: http://vdh lv hessen.de
CACIB Nürenberg14. 15.1. 2012
Uzávěrka: I. 20.11. , II. 24.12. 2011
Peter Schön,
Steingasse 21
34270 Schauenburg
E Mail: paschoen@t online.de
Internet: http://www.vdh franken.de

Rakousko
Doppel CACIB Wels 3. 4.12.
Uzávěrka: I. 7.10. , II. 4.11. 2011
Österreichischer Kynologenverband
Siegfried Marcus Strasse 7
2362 Biedermannsdorf
Tel: +43 (0) 2236 710 667
Fax: +43 (0) 2236 710 667 31
e mail: ausstellungen(at)oekv.at
homepage: www.oekv.at

Polsko
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CACIB Kielce, 19 20.11.2011
Uzávěrka: 28. 10. 2011
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Kielcach
25 328 KIELCE ul. Śląska 10
Telefon/Fax: (41) 368 74 68, 348 05 55
Fax: (41) 348 00 04
Biuro czynne: pn, śr, pt 17 19.45
www.zkwpkielce.republika.pl

Výsledky výstav III. čtvrtletí 2011 ve zkrácené podobě
Intercanis Brno 25. 26.6.2011
Rozhodčí: M. Václavík ,CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,BOJ
Mezitřída
V1, CAC,res. CACIB
V2, rs.CAC
VD3
Tř.otevřená
V1,CAC
VD2
Tř. šampiónů
V1,CAC ,CACIB,BOB
VD2
Feny
Tř.mladých
V1
VD2
Mezitřída
V1,CAC,CACIB
V2, res CAC
V3
Tř. otevřená
V1
VD 2
Tř.šampionů
V1,CAC,res.CACIB

Arny Nemilská tvrz
Aron From Leos Home
G. Ensson du Clos de la Wittmatt
Etiene nat Bavaruki
Bady od Bezdynky
Bradley Roy Happy Leon

Nando Junior Leo vom Jerichower Land
Falco Ensson Bohemia

Lea Sissi P. Bora z Milotiček
Matylda P. Bora z Milotiček
Aymie od Kostela sv Gabriela
Adelaide Benjamina od Holešky
Ginnie Ensson Bohemia
Abigeil Podmoklická blata
Ina od Špitálského dvora
Aria von Benštejn
31

NVP Mladá Boleslav 16. 17.7.2011
Rozhodčí: Rossier Christine, CH
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml
Mezitřída
V1, CAC
V2, res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,NV
V2,res.CAC
V3
Tř.vítězů
V1,CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1, CAC,NV,BOB
V2,res.CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
VD3
Tř.pracovní
V1,CAC
Tř.vítězů
V1,CAC
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.

Matze P. bora z Milotiček
Larendo Zolov. Löwengarten
Anrico z Mratínského mlýna
Arthur od Sv.Linharta
Anthony od Bučického mlýna
Kairo Löwe v. Blumengarten
Nando JuniorLeo vom Jerichower Land

Lea Sissi P. Bora z Milotiček
Faty Me Dojet
Mairwen P. Bora z Milotiček
Ginnie Ensson Bohemia
Curie Amad Happy Leon
Abigail Zelená Míle
Ina od Špitálského dvora
Help me Rhonda v.Dreiburgenland
Isa od Špitálského dvora
Aegina Szafranowa Sfora
Aria von Benštejn
Georgina z Janovského lesa

MVP Interdog Mladá Boleslav 27. 28.8.2011
Rozhodčí: T. Havelka, SK
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml, BOB
VD2
VD3

Mischa P. Bora z Milotiček
Matze P. Bora z Milotiček
Cyril Golden Elf
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Mezitřída
V1,CAC
V2, r.CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC,.CACIB
V2,r.CAC,r.CACIB
V3
Tř.šampiónů
V1,CAC
V2,res.CAC
VD3
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
Tř.šampiónů
V1,CAC ,CACIB
Tř.veteránů
V1,CAC,nej.vet

Dargo z Nučických roklí
Larendo Zolo v.Löwengarten
Anrico z Mratínského mlýna
Rosacaen Eleocharis
Anthony éd Bučického mlýna
Arthur od sv. Linharta
Bady od Bezdynky
Bergan Bohemia Qwerty
Kašpar D. Bora z Milotiček

Matylda P. Bora z Milotiček
Cianthi Jökl Gallaxy Oss
Constance Bohemia Qwerty
Carolina J¨kl Gallaxy Oss
Clou Josefa Arebred
Kimmy von der Mooreiche
Gloria Winta Salve Leon
Layana Zola vom Löwengarten
Cindy Bell Leon Bohemia
Help me Ronda v.Dreiburgenland
Georgina z Janovského lesa

Klubová MSKCHPL, Zubří 10. 09.2011
Rozhodčí: L. Kukla, CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
VD3
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
D3
Tř.otevřená
V1,CAC,

Caramel Vanika vom Bauernhof
Akim Nemilská tvrz
Fox MeDojet
Capucino Vanika vom Bauernhof
Jungermania Rosacae
Arron Akiroja
Fido Nobert
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V2,res.CAC
D3
Tř.chovatelská
V1
Tř. seniorů
V1,nejl.senior
V2
V3
Tř.vítězů
V1,CAC,VKV,BOB
V2,res. CAC
V3
Tř.veteránů
V1,Nej.vetrán
V2
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
VD4
Mezitřída
V1,CAC
V2, res. CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1,CAC,VKV
V2,res.CAC
V3
V4
Tř.chovatelská
V1
V2
Tř. seniorů
V1
V2
V3
V4
Tř.vítězů
V1,CAC
V2,res. CAC
V3
Tř.veteránů
V1

Monty Lesní lom
Urbis Löwe v. Blumengarten
Orion Lesní lom
Andy Bady Od zeleného buku
Lex Lesní lom
Aramis Lony z Vyšehořovic
Bady od Bezdynky
Aron From Leo’s Home
Nando JuniorLeo vom Jerichower
Arson ze Západní Moravy
Asson z Chýňavy

Matylda P. Bora z Milotiček
Fany Me Dojet
Haily Ensson Bohemia
Miška P. Bora z Milotiček
Agira Nemilská tvrz
Anie Nemilská tvrz
Caroline Jökl Galaxy Oss
Faty Me Dojet
Hetty C. Bora z Milotiček
Alma Foresta z Vaňovské stráně
Ina od Špitálského dvora
Arry von Benštejn
Nicola Lesní lom
Aime Vanika v. Bauernhof
Arin Albron Elenia
Anife Oliva Albron Elenia
Delly Assa Říčany
Katy lesní lom
Francis Bess Ensson Bohemia
Celesta Najmurská cesta
Ginnie Ensson Bohemia
Arna z Révového lesa
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V2

Big Rose Sedmidomky

Klubová KCHL, Svojanov 11.09.2011
Rozhodčí: L. Kukla, CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
Mezitřída
V1,CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,.CACIB,BOB
Tř. vítězů
V1,CAC
Tř. veteránů
V1
Feny
Tř.mladých
V1
Mezitřída
V1,CAC
Tř.otevřená
V1,CAC
Tř. vítězů
V1,CAC
Tř.pracovní
V1,CAC
Tř.veteránů
V1,CAC,nej.vet.

Mr Maurice Kinglords
Curlie Amad Happy Leon
Anthony od Bučického mlýna
Bergan Bohemia Qwerty
Abé Artouche Zlatá Kamelie

Lea Sisi P. Bora z Milotiček
BB my Flynn von Vietingshof

Gloria Winta Salve Leon
Ginne Ensson Bohemia
Catalina Ruth Arcondia
Filia od Špitálského dvora

NVP Brno 18. 19.9.2011
Rozhodčí: Matyáš J.,SK
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1, CAC, NV, BOB
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC,BOJ

Konglord‘s Mr. Maurice

Capuccino Vanika v.Bauernhof

Cinderella Vanika v.Bauernhof

Mezitřída
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V1,CAC,NV
V2, res CAC
Tř.pracovní
V1,CAC
Tř.vítězů
V1,CAC

Currie Amad Happy Leon
Lea Sissi P. Bora z Milotiček

Catalina Ruth Arcondia
Fabiene Ansson Bohemia

Kynologický slovník – R
r.CAC
reservní čekatelství národního šampionátu krásy
r.CACIB
reservní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
r.CACIT
reservní čekatelství mezinárodního šampionátu práce
r.CACT
reservní čekatelství národního šampionátu práce
RA
Zkratka plemene Rafeiro do Alentejo (Rafeiro do Alentejo)
Rachitis
Jinak také rachitida nebo křivice. Je to velice časté onemocnění štěňat,
které vzniká nedostatkem vitamínu D a některých makroprvků. Nemoc
se projevuje zduřenými přechody mezi žebry a jejich chrupavčitými
zakončeními, štěně má pokřivené kosti a velmi obtížně se pohybuje.
Předcházet jí lze naprosto vyrovnanou a kvalitní stravou.
Recesivita
Je to stav, kdy se daný gen (recesivní alela) neprojeví vlivem jiného
dominantního genu a je zcela potlačen. Může se projevit jen u
homozygota.
Red merle
Je to typ zbarvení. Jedná se o játrově hnědé grošování (např.
australský ovčák).
Reflex
Reakce organismu psa na vnější nebo vnitřní podráždění. Základní dva
druhy reflexů jsou podmíněný a nepodmíněný.
REL
Zkratka plemene Ruskoevropská lajka (Laika Russko Evropeiskaia)
RH
Zkratka plemene Řecký honič (Hellinikos Ichnilatis)
RH E
Zkouška způsobilosti záchranného psa dle mezinárodního zkušebního
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řádu (IPOR)
RH F
Zkouška záchranného psa stopaře podle mezinárodního zkušebního
řádu (IPOR) stupeň A a B
RH FL
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání podle
mezinárodního zkušebního řádu (IPOR) stupeň A a B
RH L
Zkouška záchranného psa lavináře podle mezinárodního zkušebního
řádu (IPOR) stupeň A,B a C
RH T
Zkouška záchranného psa pro vyhledávání v sutinách podle
mezinárodního zkušebního řádu (IPOR) stupeň A a B
RH W
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání podle
mezinárodního zkušebního řádu (IPOR) stupeň A,B,C a D
Ridge
Jedná se o pruh srsti na hřbetě rostoucí opačně proti směru růstu srsti
na ostatních částech těla. Je to typický znak plemene rhodéský a
thajský ridgeback.
Riesenschnauzer
Knírač velký
RKH
Zkratka plemene Rakouský krátkosrstý honič (Brandlbracke)
RKP
Zkratka plemene Rakouský krátkosrstý pinč (Oesterreichischer
Kurzhaariger Pinscher)
Rodokmen
Jde o kompletní přehled čtyř generací předků s některými základními
údaji o nich (např. barva, DKK, zkoušky apod.)u příslušného jedince.
Uvádí se v průkazu původu.
Rollpulka
Pes, vozík a psovod. Pes v postroji táhne dvoukolový vozík s
povinnou zátěží následován psovodem (i na kole), který je s ním
spojený tažnou šňůrou.
RR
Zkratka plemene Rhodéský ridgeback (Rhodesian ridgeback)
RTW
Zkratka plemene Rotvajler (Rottweiler
Ruby
Barevný ráz. Jedná se o stejné vybarvení na celém těle rezavě hnědá
(např. kavalír king charles španěl).
Ruotsinlapinkoira
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Laponský pes

RWS
Zkratka plemene Irský červenobílý setr (Irish Red & White Setter)
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Vážení členové,
Vám všem veliké díky za účast na členské schůzi. Již po druhé jste
ukázali, že vám není další vývoj a směr MSKCHPL lhostejný. Není to tak dávno
a na členské schůzi bylo jen 20 členů.
A i když členská schůze měla průběh, jaký jistě nikdo z nás
nepředpokládal, nemusíme z toho být smutní ani naštvaní. Možná právě naopak.
Je snad lepší situace, kdy v horším případě jeden člověk, v lepším případě malé
skupinka
funkcionářů vše naplánuje a připraví a menšina členské základny na schůzi skoro
bezmyšlenkovitě na vše zvedne ruku?
Výboru sice nepředvídaný výsledek přidělá nějakou práci, ale možná,
že na jaře budeme všichni hlasovat po bedlivějším uvažování.
Odbočme od členské schůze a vraťme se k otlučenému starému
gramofonu, který hraje stále stejnou písničku:
Chybí nám příspěvky do Zpravodaje
Chybí nám příspěvky do Zpravodaje
Chybí nám příspěvky do Zpravodaje
Chybí nám příspěvky do Zpravodaje
Chybí nám příspěvky do Zpravodaje
Chybí nám příspěvky do Zpravodaje
Chybí nám příspěvky do Zpravodaje
Nebrní vás z toho hlava? Tak nám pomožte!!!

Vaše redakce

Klubový zpravodaj je informační tiskovina Moravskoslezského klubu
chovatelů a přátel leonbergerů, rozšiřovaná zdarma všem jeho členům, pokud
v běžném roce zaplatili členské příspěvky. Jinak je mimo MSKCHPL
neprodejný. Vychází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka.
Příspěvky zasílejte :
Jana Zemanová
adresa : Jedlová 357, 330 08 Zruč Senec
E mail : zemja@centrum.cz
Telefon: 724213288
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