Moravskoslezský klub chovatel
a p átel leonberger

3/2012

Moravskoslezský klub chovatel
a p átel leonberger

Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger
Prokopa Velikého 41
628 00 Brno
tel.: 544 217 549
web: http://www.leonbergerclub.info
Výbor MSKCHPL:
edseda:
Šilhavecká Miroslava
Mlýnská 216, Tábor- elkovice, 390 01
tel.: 381 251 515, 604 106 339
email: leo.bert@centrum.cz
Poradce chovu:
Kubová Jana
Prokopa Velikého 41, Brno, 628 00
tel.: 544 217 549, 723 610 455
email: mskchpl@gmail.com
Místop edseda:
Šimkovská Anna
ebízského 837, T ebo , 379 00
tel.: 384 723 257, 775 232 679
email: a.simkovska@seznam.cz
Jednatel:
Pimková Gabriela, Ing.
Jest abice 122, Kory any, 768 05
tel.: 573 376 822, 604 501 213
email: pimkova@centrum.cz
len výboru: hospodá
Wimerová Lenka
Kamenný Dv r 18, Kynšperk nad Oh í, 357 51
tel.: 352 683 712,605 736 939
email: medojet@seznam.cz
Revizor:
Bode ek Ji í
Branka 42, Brno, 624 00
tel.: 608 635 765
email: ivaspu@seznam.cz
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 ek 234 602 273
krecek@cmku.cz
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, Nádražní okruh 2889/35, Opava - P edm stí, 746 01 Opava 1, tel. 553622314,
Mobil: 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.

2

Obsah:
Adresa klubu................................................................................................................. 2
Adresy len výboru..................................................................................................... 2
Adresa MKU.............................................................................................................. 2
Jednotlivá pracovišt MKU....................................................................................... 2
Adresa MVDr. Pep ík – DKK...................................................................................... 2
Obsah............................................................................................................................ 3
Úvod............................................................................................................................. 4
Podzimní Klubová výstava........................................................................................... 4
Polyneuropathie LPN1.................................................................................................. 5
Naše cesta do ZOO....................................................................................................... 5
Zmije obecná................................................................................................................. 7
Výstavy pro za ínající.................................................................................................. 8
Ukaž zuby!.................................................................................................................. 10
Typy skusu.................................................................................................................. 11
Jak poznat zdravého psa............................................................................................. 12
Št
nemá záru ní list/Zpravodaj 1 /2010/ aneb vybrali jsme šampióna................. 12
Trocha historie, standard plemene Leonberger platný tém p es
šedesáti lety................................................................................................................. 15
Veterán šampión Katy Lesní lom................................................................................ 16
Pro psi požírají trávu................................................................................................. 17
Národní výstava ps Klatovy...................................................................................... 17
Národní výstava ps Mladá Boleslav......................................................................... 18
Krajská výstava ps Brno Žeb tín.............................................................................. 18
Mezinárodní výstava ps Mladá Boleslav.................................................................. 19
Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vít z Zub í......................................... 19
Kam je možno se hlásit na výstavy............................................................................. 21
Slovní ek N mecko – eský...................................................................................... 22
Záv r........................................................................................................................... 27

ísp vky zasílejte:
Šilhavecká Miroslava
Mlýnská 216, 390 01 Tábor - elkovice
E-mail : leo.bert@centrum.cz
Telefon: 381 251 515, 604 106 339
nebo
Kubová Jana
Prokopa Velikého 41, 628 00 Brno
E-mail : mskchpl@gmail.com
Telefon: 544 217 549, 723 610 455

Bard Od Bezdynky
Není na sv

lepšího psychiatra, než je št

olizující vám obli ej. (Ben Williams)
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as prázdnin a dovolených je již
minulostí, alespo pro tento rok.
Stejn tak se minulostí stalo i naše
podzimní setkání spojené
s Klubovou výstavou bez zadávání
titulu Klubový vít z. eká nás
období zimy, které n kte í lidé na
rozdíl od v tšiny ps nemají
zrovna v lásce. Pejsk m sníh, mráz
ani psí po así ne iní velké potíže.
es zimu si odpo inou od klíš at,
všudyp ítomných krvela ných
parazit i velkých veder.
M. Šilhavecká
Filip Assa

any

Podzimní klubová výstava
Letošní podzimní Klubová výstava, bez zadávání titulu Klubový vít z, se konala dne
15.09.2012, tradi
v Zub í u Nového M sta na Morav . Posuzování se ujal pan rozhod í
Miroslav Václavík. Hospitaci, pro posuzování našeho plemene provedl v rámci výstavy
Ing. Novák. Vzorky krmiva poskytla jako sponzorský dar firma Candy. Krásné, ru
malované talí e v novali Vít m klubové výstavy, psovi i fen manželé Smuttermeierovi.
Vít zové klubové výstavy byli ocen ni i velkým balením granulovaného krmiva, který
jako sponzorský dar v novali manželé Mahovští. Další, nejmenovaný sponzor poskytl pro
ti dva kožené mí e. Bohužel, v jídeln na stolku s materiály výstavy se n kdo již mí em
ocenil sám a d tem jej vzal. Nejedná se o první p ípad, kdy se d ra v poctivost
astník setkání v Zub í nevyplatila. Poprvé si n kdo p ivlastnil poháry, podruhé míru na
ení ps . Škoda, že se i mezi námi najdou takoví jedinci. Všem sponzor m d kujeme.
Pan rozhod í Václavík plemeno Leonberger dob e zná, léta posuzuje a má o n m dobrý
ehled. Tak, jako každý rozhod í
má v rámci standardu plemene sv j
vkus. Ti vystavovatelé, kte í usp li
podle svých p edstav budou s jeho
posuzováním spokojeni, ti ostatní
možná ne tak zcela. Ale tak je
tomu u každého rozhod ího. Vždy
je s výsledkem spokojen n kdo
více, n kdo mén .
Vít zem Klubové výstavy ve
psech a zárove vít zem plemene
se stal ICH. Fram Ensson
Bohemia, maj. Špi áková So a a
Mrá ek Pavel (foto), vít zkou
klubové
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výstavy fena Cora Myslibo ické polesí, maj. Plachý Ond ej. Nejlepším dorostencem je
fenka Jura Löwe v. Thüringen, maj. Kubová Jana. Titul Nejlepší mladý si odnesla fenka
Gabi Me Dojet, maj. Kolá ová V ra. Nejlepším veteránem je ICH. Cácorka H. Bora
z Miloti ek, maj. Šmrhová Jaroslava, Nejlepším seniorem pak Andy Bady Od Zeleného
buku, maj. Bardon Zden k. Nejlepší chovatelskou skupinou byla vyhlášena skupina
chovatelské stanice Nobert, chovatelky Anny Šimkovské.
Po así, i p es každý den se m nící
edpov di meteorolog vyšlo nakonec
velmi dob e. N kterým pání m bylo sice
trochu zima a pro zákaz podávání tvrdého
alkoholu se ani nemohli zah át grogem,
nebo ajem s rumem, pejsk m však po así
vyhovovalo o poznání lépe.
Výstava
tak
prob hla
v poklidné
atmosfé e a nezbývá, než se t šit na kv ten
2013, kdy budeme po ádat již tradi ní
dvojvýstavu. Klubovou výstavu se
zadáváním titulu Klubový vít z a Speciální
Chovatelská stanice NOBERT
výstavu s titulem Vít z speciální výstavy.
Miroslava Šilhavecká

Polyneuropathie LPN1
Možná vás napadlo, že velký rozruch kolem polyneuropathie LPN1 náhle utichl. Ur it
neutichl úpln . Jen zatím na stránkách laborato í v Bernu ani Minnesot není nic nového
zve ejn no. Oba kluby chovatel Leonberger v eské republice zavedly povinnost
testování na LPN1 s tím, že v chovu m žou p sobit pouze jednici LPN1 – N/N negativní.
které zahrani ní kluby také povinn vyšet ují a ponechávají v chovu i D/N p enaše e
LPN1, jiné kluby nemají vyšet ení povinné, i se na zavedení této povinnosti p ipravují.
Které z výše uvedených ešení je lepší ukáže až as, i když se na zahrani ních výstavách
pom rn asto objevují jedinci D/N p enaše i, v majetku chovatel , odchovaní op t na
D/N p enaše ích. Je velice pravd podobné, že i tito potomci p enaše p jdou do chovu a
v chovu budou p sobit, dokud to bude možné. Chovatelé si tedy nutn nenechávají z vrhu
po p enaše ích jedince negativní pro sv j další chov. Po káme si tedy, jak se na celou
situaci kolem LPN1 bude dívat Leonberger Unie. Její zasedání se plánuje na konec zá í
2012 v Leonbergu.
M. Šilhavecká
Naše cesta do ZOO
Jednou ro
jezdím na sraz maturant na Benecko v Krkonoších a tak naše rodina tuto
moji spole enskou událost spojila s výletem na safari do zologické zahrady ve Dvo e
Králové. Pochopiteln , že naši psímilá kové jeli s námi. Cestou do Vrchlabí jsme se
stav li na p ekrásné vyhlídce odkud byly vid t Trosky. Naši hafani se tam krásn prob hli
a to samé se opakovalo i na Benecku, kde m moji blízcí vysadili na míst mého
st edoškolského srazu. A potom zbytek posádky auta, v etn našich chlupá , vyrazila do
asi ty icet kilometr vzdálené zoo, kde je možná i cesta vlastním vozem po areálu safari.
Je to zajímavé pozorovat zví ata ve volném prostoru p i cest vozem a ješt zajímav jší
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bylo prý pozorovat chování našeho
Aramise, uvnit auta. Tomu nejvíc
arovalo to pruhovaté velké zví e,
které bylo tak blizou ko u auta, že si
s naším psím kamarádem hled li
es sklo auta p ímo do o í. Co si asi
v té chvíli myslel náš Aramis, t žko
domyslet. Možná si íkal: „Pro
sedím v aut a nemohu b hat jako
tenhle zvláštní velký pruhovaný
pes?" Býci a malé kozi ky, potulující
se voln po p ilehlé stráni, nechávali
naše drobe ky celkem v klidu. Oba
dva psi sed li zp sobn v aut a
sledovali pohyb stáda býložravc
poblíž našeho auta.
Potom následovala p ší procházka zoologickou zahradou a zase se bylo na co dívat. Kdo
íká, že pes nepat í do ZOO, tak myslím,nevid l zájem uv zn ných nesvobodných zví at o
to pohybující se a relativn , oproti nim volné zví e tam, na druhé stran výb hu, za
ížemi i sklem. Jaké vzrušení zp sobili naši dva milá kové, asiatka Bára a leonek
Aramis u výb hu se lvem. Lvího samce hlavn náš Aramis tak zaujal, že bylo možné se
domnívat, že se do našeho lvího psa zamiloval. Stále kopíroval kroky Aramise podél
výb hu s nerozbitným bezpe nostním sklem a zamilovan se na n ho díval. Možná mu ten
náš elegán p ipomínal jeho lví druh. A možná ho považoval za neznámou lví sle nu. Kdo
ví? V každém p ípad to bylo zajímavé. Aramise zaujal tygr, který se dostal mrštnými
skoky až ke kraji svého výb hu v okamžiku, kdy spat il našeho psího drobe ka, kterak si
se zájmem o ichává prostor p ed bezpe nostním sklem. Chvíli ti dva na sebe up en
hled li a potom za ala hra na " tady jsem pánem já!". Toto p edstavení zaujalo p ítomné
návšt vníky zoo natolik, že zaplnili pam ti svých fotoaparát . Pes hyenovití ty naše psy
gau ový zrovna moc nenadchl. Z ejm to bylo tím, že ani zdaleka nedor stá velikosti naší
Barušky. Nebo to bylo možná apatií s kterou tenhle pes polehával ve svém výb hu. Jen
jedna p íhoda nám trochu narušila idilický výlet po Zoo. Naši pejskové nebyli dostate
vyven ení p ed vstupem do areálu Zoo. Nutno podotknout, že na vykonání pot eby a
dostate
velký prostor, k tomu ur ený ve Dvo e Králové chybí. Dlouhou dobu, p i p ší
procházce po zoo ešila rodina, jak nevyven ení hlavn našeho fešáka Aramise asi
dopadne. Nikde nablízku nebyly ani koše pro tyto psí pot eby, ani ony kýžené pytlíky na
psí exkrementy. A náš Aramis se tvá il stále sklí en ji a sklí en ji. A nešlo jeho pohled
ignorovat. Syn usilovn hledal plácek v zahrad , kam by se Aramisek, samoz ejm tajn ,
mohl vy .... Jenže všude byla spousta lidí a ti m li o i všude. A k naší sm le, práv naši
psi byli st edem zájmu všech kolemjdoucích. A tak to vše dopadlo, tak, jak se dalo
edvídat. On to vy ešil sám, našel si krásný ke ík a bylo na n m vid t jak se mu
ulevilo.Ješt , že si vnou ek na vrátnici vyžádal hned dv mapy zologické zahrady! Hned
bylo ím uklízet to nad lení! A bylo po problému. Všem, v etn Aramise se neuv iteln
ulevilo a výlet po zoo mohl nerušen pokra ovat dál.
Toncarovi, Aramis a Bára
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Zmije obecná ( Vipera berus )
Když mi p ed n kolika dny, p i procházce lesem, projela pod nohami samice zmije
obecné, vzpomn la jsem si na obavu, kterou jsem vždy m la z uštknutí n kterého z našich
ps . Všichni naši psi s námi trávili velkou ást asu v lesních, a již p i procházkách, nebo
na houbách. A u nás prost zmije jsou. Je pravda, že tvá í v tvá jsem se s nimi setkala
pouze t ikrát, z toho jsem jednou doslova našeho Daga strhla na poslední chvíli a
zachránila ho tak p ed uštknutím. lov k však málokdy vidí hada d íve než pes a tak
nem že uštknutí zmijí úpln p edejít. Není jist pravda, že by zmijí uštknutí psa bylo
jak zvláš asté, dalo by se spíše íci, že k n mu dochází výjime , ale jisté riziko tu
ece jenom je. Z vypráv ní znám p ípad, kdy na odlehlé hájence uprost ed les
opakovan uštkla zmije karelského medv dího psa do hlavy. Jeho zv davost a lovecký
pud byl siln jší, než bolest z n kolikerého uštknutí. Tento p ípad skon il dob e. Pes byl
dopraven k veterinárnímu léka i a po ur itých obtížích celou záležitost š astn p estál.
Není tedy tak úpln pravda, že se pes instinktivn tomuto jedovatému hadu vyhne. Našeho
Daga nap íklad k prozkoumávání neznámého plaza vedla istá zv davost. Našt stí se celá
událost stala na lesní silnici, kde byl had dob e vid t a dalo se na celou situaci rychle
reagovat. Ur it ale neškodí p ipomenout si n kolik fakt o tomto našem jediném
jedovatém hadovi. Zmije obecná žije prakticky na celém území eské republiky. Chybí
snad jen v rozlehlých nížinatých oblastech na jižní Morav . Je to pom rn zavalitý had,
dor stající maximální délky u samce 70 cm a 90 cm u samic. Samci bývají zbarveni šed
s ernou klikatou árou na h bet , samice hn
s tmav hn dou klikatou árou, nebo také
šed , podobn jako samci. Ve zbarvení však existují i výjimky. Je možno spat it jak zmiji
celo ernou, tak i rezavé až ervenohn dé exemplá e. Nej ast ji žije v lesích, na
pasekách, rašeliništích a horských loukách. Vyhýbá se hust obydleným míst m a
intenzivn zem lsky obhospoda ovaným plochám. Aktivní je p evážn v noci, kdy shání
potravu. Ve dne se zmije obvykle jen vyh ívá na n jakém teplém, slunném míst . Tehdy je
také možno se s ní nej ast ji setkat. Nebezpe nost zmije bývá však asto zveli ována, had
uštkne jen tehdy, cítí li se sám ohrožen, nebo byl li p išlápnut. Pokud m že, lov ku se
vyhýbá, skrývá se, p itom n kdy uniká i do vody. lov k se m že proti uštknutí chránit
svou pozorností, pevnou obuví a kalhotami. Pes je na tom pon kud h e. Dojde li
k uštknutí psa, zpozoruje majitel v tšinou až nápadnou zm nu chování. Krom celkového
neklidu si pes snaží postižené místo kousat nebo škrábat. P i bližším ohledání lze
naleznout dv charakteristické krvavé ranky. V okolí místa uštknutí se také záhy vytvá í
bolestivý otok. M že docházet k dýchacím obtížím, selhávání ob hu a mdlobám. V tší
nebezpe í z následk uštknutí hrozí št at m, nebo starým a nemocným ps m. N kdy
dochází i k tak zvanému dvojímu uštknutí, kdy je pes uštknut dvakrát za sebou a do
organismu se tak dostává více jedu. Závisí také na tom, kolik jedu má konkrétní zmije
k dispozici, nebo kolik jej použije. Nap íklad mladá zmije, nebo zmije, která práv ulovila
potravu nevypouští do rány velké množství jedu a tak projevy organismu m žou být
podobné jako p i štípnutí hmyzem. Ovšem i takové uštknutí je pot eba ešit s veterinárním
léka em. D íve doporu ované postupy vyma kávání jedu z rány, používání škrtidla již
dnes nejsou aktuální. Stejn tak použití séra proti zmijímu uštknutí je na zvážení
veterinárním léka em, protože ani samotné použití protijedu není bez rizika. V každém
ípad je pot eba zabránit uštknutím postiženému psu, dle možnosti, v pohybu a co
nejrychleji jej dopravit k veteriná i. Kritické jsou zvlášt první dv hodiny po uštknutí.
zpracovala Šilhavecká
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Výstavy – pro za ínající
Stává se, že se za ínající vystavovatelé myln domnívají,
že se jednoduše vezme pes, vodítko a tím je celá záležitost
okolo p íprav na výstavu hotova. Není to však tak
jednoduché.
ipravovat psa na výstavu bychom m li za ít v as.
Z pohledu diváka vypadá d ní na výstav velice
jednoduše. Se psem se b há, chodí nebo stojí. Ale i tyto
jednoduché úkony se dají d lat dob e nebo špatn . Kdo
chce s pejskem na výstav dopadnout co nejlépe, a to by
li chtít všichni, nem že si dovolit d lat zbyte né chyby.
V první ad musíme psa už od št
ího v ku u it chodit
správn na vodítku. Jelikož u našeho plemene si jen
málokdo troufne p edvést psa na klasickém p edvád cím
vodítku, po ídíme si vodítko p im ené síly, délky a pokud
možno i nenápadného vzhledu. Stejn tak obojek by m l být co nejmén nápadný. Hodí se
etízkový, který zapadne do srsti a prakticky není vid t. Není však vhodné mít jej zapnutý
jako stahovací. Správn p ipravený pes chodí na vodítku klidn i bez nutnosti usm rn ní
stahovacím obojkem. Již p i nácviku a stejn tak i p i pohybu ve výstavním kruhu máme
psa u levé nohy a snažíme se volit takovou rychlost, p i které se náš pes nejlépe p edvede.
i ur ité rychlosti se nap íklad n který pes pohybuje mimochodem (zvedá vždy hrudní a
pánevní kon etinu na stejné stran ), emuž lze vhodn zvoleným tempem zabránit. Ani
stát v kruhu nelze jen tak jednoduše. Požaduje se výstavní postoj. To znamená postoj, p i
kterém vyniknou všechny p ednosti psa a skryjí se jeho p ípadné nedostatky. Žádný pes
není nedostatk zcela ušet en a je jen na vystavovateli, co dovolí rozhod ímu vid t.
Výstavní postoj nacvi ujeme již od št te a to vždy jen po krátkou dobu tak, abychom
psa neodradili. Není to pro n j nejv tší zábavou a tak neud láme chybu, když po áte ní
nácvik za ne v asových úsecích desítek sekund a postupn se bude prodlužovat. Denním
nacvi ováním tak pomalu zvykneme pejska na to, že na povel ,,postoj“ vydrží chvíli
setrvat v ideální pozici. Nelze však z fyziologického hlediska požadovat po psu tento druh
postoje po celou dobu pobytu v kruhu. Do výstavního postoje se pes staví ve chvíli, kdy jej
rozhod í hodnotí, p ípadn když se zadává po adí. Zvykat psa musíme i na situace, kdy se
jej bude rozhod í – cizí lov k dotýkat. Nacvi it tedy dotyk cizí osoby na r zných
místech t la, u ps nap íklad kontrola varlat je také namíst . Pohyb psa do kruhu, i po
ímce nacvi ujeme na klidném míst a za správné provedení pejska chválíme. Za
samoz ejmé se považuje, že si pes nechá od cizího lov ka zkontrolovat skus a po et zub .
To znamená, že si nechá na tlamu nejen sáhnout, ale že ji majitel psa dokáže i otev ít.
Pokud psa na výstavu p ipravujeme, m žeme se porozhlédnout po vhodné výstav , kde
psa p edvedeme. Informace o výstavách nalezneme v kynologickém tisku, nebo na
webových stránkách kynologických organizací. Zde si také vyžádáme, nebo vytiskneme
propozice a p ihlášku na zvolenou výstavu. V propozicích je uvedeno, kde p esn se
výstava koná, data uzáv rek p ihlášek, veterinární podmínky, program výstavy i ceny
poplatk a zp sob zaplacení. D ležitá informace se vztahuje k p ejímce ps , bez které se
nem že pejsek výstavy zú astnit. P ihlášku vyplníme dle pr kazu p vodu a spolu
s dokladem o zaplacení poplatku ( nebo jeho kopie ) zašleme na adresu uvedenou
v propozicích. Bu doporu eným dopisem poštou, nebo tam kde to po adatel umož uje i
on-line. K p ihlášce v tšinou dle propozic p ikládáme i oboustrannou kopii pr kazu
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vodu. Den uzáv rky je také posledním dnem, kdy je možno p ihlášku odeslat. Na
výstavu s sebou musíme vzít hlavn psa. A to psa p edevším zdravého, upraveného,
istého, na výstavu p ipraveného po stránce vzhledu i chování. Dále také obojek, vodítko,
pr kaz p vodu, vstupní list na výstavu (bývá zaslán po adatelem výstavy), o kovací
pr kaz nebo pas, misku na vodu, p ípadn i vodu, pamlsky, deku a h eben nebo kartá na
úpravu srsti. Neud láme chybu, pokud s sebou vezmeme i základní obsah lékárni ky. Na
výstavu se v našem p ípad dopravujeme v tšinou autem. Je pot eba, aby pes byl na
dopravu tímto prost edkem zvyklý. Abychom také v li, zda psu není v aut špatn a
pokud ano, abychom tyto možné stavy p edem vy ešili s veterinárním léka em.
Pozvracený, vystresovaný pes by na výstav mnoho šancí nem l. Pokud je horko, musí mít
pes i v aut dostatek erstvého vzduchu. Je vhodné psu po cest ob as zastavit, aby m l
šanci se vyprázdnit a aby se pro n j cesta na výstavu i zatraktivnila. Bude se tak na
cestování více t šit a jeho projev na výstav bude pak také jist lepší. Na výstavu tedy
vyjedeme s dostate ným p edstihem, aby nás netla il as. Najít místo na parkování, doba
ejímky, nalezení výstavního kruhu, to vše je doba, se kterou musíme po ítat. P i
ejímce veterinární léka zkontroluje záznamy v o kovacím pr kazu, p ípadn pet pasu a
na základ p edloženého vstupního listu si vyzvedneme katalog a výstavní íslo. íslo se
tšinou vydává p ed zahájením výstavy p ímo ve výstavním kruhu. ekáme li na
posouzení delší dobu, nezapomeneme psa ob as vyven it a nechat jej projít. Hlídáme však
postup posuzování ps p ed námi tak, abychom byli u kruhu dostate
v as p ed
nástupem. T sn p ed vstupem psa ješt lehce p ešeme. Po nástupu do kruhu se již
snažíme jen co nejlépe p edvést to, co se pejsek již d íve nau il. A pokud se stane, že nás
výrok rozhod ího zklame a že jeho názor není totožný s naším, nic si z toho ned lejte.
Pokud pejsek nemá n jakou hrubou, vylu ující vadu není nic ztraceno. Rozhodn není
vhodné se o kvalitách psa s rozhod ím
dohadovat. I prohru je t eba nést
state . Nakonec vyhrát p ijela i
konkurence a té se zase výrok
rozhod ího líbí. Každý rozhod í
v rámci standardu m že preferovat
co jiného a pes, který je
momentáln t eba poslední, m že u
jiného rozhod ího t eba i vyhrávat.
Každý rozhod í má sv j vkus, své
preference a nemusíme si nalhávat,
jako každý lov k i sv j den.
Rozhodn jakýkoli výrok rozhod ího
nesmí zm nit náš vztah ke psu. Je a
stává p edevším naším oddaným
kamarádem.
zpracovala Šilhavecká
Ukaž zuby!
S povelem ukaž zuby a otvíráním tlamy by se m l setkávat každý pes již od št te. Nejen
proto, že ukázání zub je nedílnou sou ástí posouzení na výstav , svodu mladých nebo
bonitaci, ale otev ít svému psu bez problém tlamu je tém nutnost. Vždy jak jinak
odebrat psu z tlamy nevhodný p edm t, nebo otev ít tlamu u veteriná e. A p esto se stále
na výstavách setkáváme, zvlášt u za ínajících vystavovatel , nebo mladých ps s asto
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komickými situacemi. Na pokyn rozhod ího k ukázání chrupu psa nastávají chvíle, kdy
pes na pro n j nezvyklou situaci v cizím prost edí reaguje r zn . Brání se pro n j
nep íjemnému a nenau enému úkonu dle své povahy. N který po ur itém p emlouvání tak
jak zuby ukáže, jiný vr í a hrozí, další se s ocasem staženým pod b icho snaží o únik.
V kruhu se pak, když to rozhod í dovolí, seb hne celá rodina, a všichni, v etn rozhod ího
kon í na kolenou ve snaze zahlédnout typ skusu nebo po et zub . Tak to však být v bec
nemusí a sta í k tomu velmi málo. Od chvíle, kdy se št átko octne doma, ob as s tlamou
manipulovat. Dvoum sí ní št
samoz ejm nebude p edpisov ukazovat zuby, ale i když
tlamu hned otvírat nebude, nau í
se manipulaci a otvírání tlamy
pro n j nebude v cí neznámou.
Den ze dne se tomuto úkonu
bude bránit mén a nakonec
bude otvírat tlamu bez problém
a na povel. D ležité je, aby m l
pes ve svého majitele absolutní
ru. P i nácviku ukázání
zub nebo otev ení tlamy je
zapot ebí absolutní klid majitele.
Majitel nesmí nikdy reagovat na
po áte ní neúsp chy nervózn
nebo dokonce psa trestat. Vše
musí probíhat v klidu. Zpo átku si dá pejsek na tlamu sahat, pozd ji odhrnovat pysky a
nakonec i otvírat lehce elisti. elisti opravdu otvírat lehce, nejedná se o žádné nep íjemné
pá ení. Vždy se jedná o úkon krátký tak, aby správn splnil sv j ú el ukázání zub ,
odstran ní nežádoucího p edm tu nebo podání léku. Za správn spln ný povel by m l být
pes odm n pochvalou nebo pamlskem, jako u každého jiného cviku.
zpracovala Šilhavecká
Typy skusu u psa Standard pro naše
plemeno uvádí typy skusu n žkový a
kleš ový jako vyhovující, naopak
edkus a podkus jako vadný. Pro
informaci si zopakujme, jak postavení
ezák podle typu skusu vypadá.
Nesprávnými polohami zub jsou u
ps postiženy p edevším ezáky.Ty
jsou uloženy v obloucích horní a dolní
elisti v po tu 6 zub naho e a 6 zub
dole. Správn vyvinuté ezáky sledují
kostní podklad elistí a tvo í horní a
dolní oblouk na sebe p iléhajících
ezák . Fyziologicky je oblouk
Cinderella Vanika v Bauernhof
horních ezák uložen p ed obloukem
dolních ezák . Typ skusu je tedy dán vzájemným pom rem,
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postavením, ezák horní elisti a ezák dolní elisti. Respektive je dán délkou obou
elistí. Jestliže ezáky v horní elisti p ekrývají ezáky v dolní elisti p i zav ené tlam ,
jedná se o žkový skus.
žkový skus m že být dále sný nebo volný. U t sného n žkového skusu p iléhají
ezáky horní elisti svojí zadní plochou k p ední ploše ezák dolní elisti. U volného
žkového skusu je mezi zadní plochou ezák horní elisti a p ední plochou ezák dolní
elisti mezera do 2 mm, což je asi síla zápalky. T sný i volný n žkový skus jsou
považovány též za fyziologické, i když z hlediska chovu je tomuto typu skusu pot eba
novat pozornost. Je-li však tato mezera velká více než 2 mm a jsou-li p i pohledu ze
strany p i zav ené tlam ob elisti nestejn dlouhé ( dolní kratší než horní ), jde již o
podkus. esn
eno jde o podkus dolní elisti. (podkus dolní elisti se n kdy nazývá též
edkus horní elisti a oba výrazy znamenají zcela stejné postavení ezák obou elistí).
Tento typ skusu je nefyziologický a tedy vadný a nežádoucí. V praxi se však ozna uje
tšinou pojmem podkus dolní elisti. Druhý výraz p edkus horní elisti se prakticky
nepoužívá, nebo horní elist bývá vždy považována za standardn dlouhou. Jestliže na
sebe ezáky horní a dolní elisti nasedají svými hranami p i zav ené tlam , jedná se o skus
kleš ový. Kleš ový skus je obecn považován za mén výhodný ve vztahu ke skusu
žkovému. Hrany ezák se rychleji opot ebovávají ot rem p i kousání, nicmén u
leonbergera je hodnocen jako p ípustný. Posledním typem skusu je
edkus. Pro
up esn ní dodejme p edkus dolní elisti. P i p edkusu dolní elisti ( jenž je zárove
podkusem horní elisti – tento termín se op t v praxi nepoužívá ) jsou ezáky dolní elisti
ed ezáky elisti horní. I p edkus m že být volný nebo t sný, což však má význam
pouze pro plemena, u kterých je tento typ skusu povolen. U leonbergera se jedná o typ
vadného skusu. Ješt je pot eba dodat, že ne ve všech p ípadech je p edkus nebo podkus
zp soben rozdílnou délkou elistí. Jsou známy i p ípady, kdy jsou elisti stejn dlouhé a
edkus nebo podkus je zp soben nekorektním postavením ezák v obou elistech.
ezáky bývají vyklon né ven nebo dovnit . I toto postavení ezák je však hodnoceno
jako vadné. Hodnocení ezák , které nestojí v pravidelné linii, tzv. nepravidelný nebo
rozházený skus je hodnocen zcela individueln .
zpracovala Šilhavecká
Jak poznat zdravého psa?
Všeobecn se vyskytující názorem na zdravotní stav psa je nosní houba. Prý, když je vlhká
a studená, je pes zdráv a naopak prý platí, suchý a teplý nos - nemocný pes. Tak
jednoduché to však není. Je známo, že i t žce nemocný pes mívá za ur itých okolností nos
studený a vlhký. Jsou však p ípady, že úpln zdravý pes má nos suchý a teplý. Nap íklad
po delším spánku. Zdravotní stav je tedy pot eba posuzovat komplexn . Zdravý pes se
chová a projevuje tak, jak jsme zvyklí. Má isté o i bez výtoku, lesklou srst, neškrábe se,
netrpí pr jmem ani zácpou. Potravu p ijímá s chutí, nepije nápadn mnoho, nekašle ani
nezvrací. Ochotn jde na procházku, pohybuje se bez obtíží a zkrátka se chová zcela
normáln . Pokud však pes vyhledává klidná místa, na kterých se b žn p edtím
nezdržoval, projevuje n které z výše uvedených nebo jiných p íznak onemocn ní, je
eba se mít na pozoru. Mohlo by se jednat o první p íznak nemoci. Obecn platí, že ím
íve je nemoc podchycena, ím d íve se za ne lé it, tím je v tší nad je na brzké vylé ení
psa. A rozpoznání prvních p íznak závisí p evážn na majiteli psa. Jen ten, kdo psa
dokonale zná je schopen zachytit okamžit jakoukoli odchylku od normálního stavu.
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Každé onemocn ní je pot eba podle závažnosti i co
nejd íve ešit. Nevyplácí se nic odkládat se slovy ,, jak
nemoc p išla, tak i odejde“. Mohli bychom tak zanedbat
po átky
eba i závažného onemocn ní. Jestliže má majitel n jaké
zkušenosti a v í si, nenašel
inu ne zcela normálního stavu, m že n jakou krátkou
dobu po kat, zda se stav neupraví. Nesmí však ekat
ne inn p íliš dlouho. Pak je vždy na míst návšt va
veterinárního léka e.
zpracovala Šilhavecká
St
nemá záru ní list/Zpravodaj 1 /2010/ aneb
vybrali jsme šampiona.
P ed n kolika m síci jsem onemocn la, ležela na gau i a
pro zpest ení nudy mi p išly vhod staré zpravodaje.
Cora Myslibo ické polesí
Jak jsem se podle lánku v jednom zpravodaji do etla, tak
jsme první št
vybírali hodn špatn . Plemeno leonbergera jsme m li vysn né, protože
jsme cht li psa na hlídání domu a zahrádky. Byt s námi v té dob obývali
dobrmanka Besina a dogá Dário. Navštívili jsme výstavu a klubové setkání leonberger ,
kde nás více zaujali psi svou robustností, než feny. I když jsme p vodn plánovali po ídit
si fenu, po shlédnutí n kolika samc bylo rozhodnutí jasné, bude to pes! Našli jsme si
inzerát na prodej št te a na ten jsme zavolali. Ale pan chovatel byl nevrlý a zdánliv
neochotný a pomalu nám skoro vynadal. Nedala jsem se odradit a asi za hodinku zavolala
znova, že máme vážný zájem a p ijedeme, kdy to jemu bude nejlépe vyhovovat. Druhý
den jsme jeli hned do Stožce. Tady se oproti lánku liším, nedala jsem se chovatelovou
rozmrzelostí odradit a ud lali jsme dob e. Ve Stožci nás p ivítal milý pan chovatel Beneš.
Ukázal nám matku i otce št átek, oba ve výborné kondici, pochopiteln i tu vo avou kou
"drobotinu". Št átka byla spokojená, s plnými b íšky. M la k dispozici útulný pelíšek a
ohrani ený
kus
zahrady.
Pro nás byl výb r jasný,
vybrali jsme toho, co si
komicky hrál s bramborou.
Vše kolem sebe vyhazoval a
pak si s tím hrál. Byl sice
menší, za to si nás svoji
hravostí koupil. Rozhodnutí
jsme byli, ale stejn jsme ve
Stožci strávili s Benešovými
skoro celý den zajímavým
vypráv ním o leonech. Tenkrát
nám ješt to, že otec našeho
budoucího psího milá ka je
Sv tový vít z, nic ne íkalo.
Byli jsme rádi, že si dom
CHS Me Dojet
povezeme Athose a n jaké
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výstavy pro nás neznamenaly v bec nic, jen ztrátu asu.
Tady se zastavím, nedala jsem na první dojem, který na mne chovatel ud lal. Asi jsem
la n jaký instinkt a ud lali jsme dob e, z toho št te nám vyrostl krásný pes, který se
do kal i toho, že jsme s ním jezdili i na ty výstavy a nebylo to marné.
Po n jaké dob jsme se rozhodli po ídit mu kamarádku. To už jsme sice o plemenu n co
málo v li, ale zase jsme vybírali podle náhody. CHS jsme si sice vybrali a to "Jakubský
dv r" a zavolali jsme. V li jsme už, že je to CHS s n jakou tradicí.
Tady byla paní chovatelka Va ková ochotná a vst ícná hned. Dohodli jsme si návšt vu, na
kterou jsme vzali i Athose. Bude to p eci hlavn jeho kamarádka a spole nice. Cestou
jsme se s manželem dohodli, že si zahrajeme na náhodu, a která fenka k nám p ijde první a
bude volná, ta bude naše, tu si odvezeme. Vždy št
je stejn sázka do loterie!
Po našem p íjezdu chovatelé vypustili
tu svoji drobotinu na zahradu a k nám
se hnalo n co žlutého a siln na nás
doráželo. A byla to fenka a byla to
Gája a byla naše! Nikdy jsme našeho
náhodného rozhodnutí nelitovali.
Gab a byla sluní ko a Athos
kolikanásobný šampion a krasavec.
Vycházeli spolu po celou dobu velice
dob e a spolu s nimi žila i dogouška,
kterou jsem nevybírala, jednoduše
jsem ujetá na ND a tak se k nám
fenka dostala vícemén
skoro
náhodn bez v domí mého muže.
Fenku nám dovezli jako p lro ní, ale
to jsme nev li jaké trampoty nás ekají a neznali jsme chovetelské podmínky v kterých
vyr stala. Poradce chovu nám ekl, že asi bude pro ned slednost majitelky bez PP tak
jsme fenku vrátili, ale peníze již ta paní nem la tak jsme se dohodli, že je pošle. Bohužel
do smluveného data neposlala a tak jsme si pro fenku dojeli s tím, že ji n komu dáme.
Když jsme vid li v em a jak žije nemohli jsme jinak než si ji vzít zp t . PP byl vy ízen asi
v roce, ale to už nám bylo jedno, fenka nám z stala , sice byla pro svoji nemoc na
prášcích, ale do naší sme ky zapadla velice dob e.
Po odchodu Athose byla další volba jasná. Byla uchovn na fenka z našeho vrhu a tak jsem
se s majitelkou dohodla, že si vezmeme št átko od nich a pochopiteln pejska. V té dob
byl též uchovn n Cid, který mi tak trochu p ipomínal Athose v mladším provedení.
Zase nastal výb r št te. Podle doporu ení z lánku Zpravodaje bych m la vzít nohy na
ramena a utíkat pry . Kdo si tam vybíral ví, o em mluvím, ale zase mi to nedalo.
edstava, že bude druhý Athos, byla lákavá, tak jsem si zase zahrála na náhodu.
išel první, bude náš a bude to Aramis. Náš další mušketýr! Žádné zkoumání noži ek,
ek, barva a podobn . Zamluvili jsme si jej a po p ejímce vrhu jsme si jej odváželi
dom pochopiteln si pro n j jeli s námi i Gábinka a dogouška Darina. Zase jsem nikdy
nezalitovala, že jsem vybrala špatn i když se naše sny o druhém Athosovi nenaplnily. Po
ase nastala doma situace, že Aramis z stal sám a byl z toho moc špatný. Dalšího psa jsme
již neplánovali, snažili jsme se mu nahradit psí sme ku, n jak to nešlo a on nám truchlil,
nevypadalo to dob e.
Aramis Lony z Vyšeho ovic
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i jedné cest jsme se zastavili u chovatele SAO, zv daví jak se dá tohle plemeno
zvládnout a náhoda tomu cht la, že m l doma dv volné fenky a zase to strakaté klubí ko
se k nám p ito ilo, o ichalo a sedlo si k manželovi. Co z toho je, no p eci Bára. Z ošklivky
se vyklubala silná fena, které si svého Aramise ochra uje jako oko v hlav .
Co tím co píšu chci íct. Jen to, že vždy pro št
jedu s tím, že si vyberu podle svých
znalostí, ale pokaždé to dopadne jinak. Vybírám náhodn a podle citu. Vybírám srdcem,
ne rozumem. Nikdy jsem své a manželovi /Bára / volby nelitovala. Ano narazili jsme na
slušné a zodpov dné chovatele, i když první dojem z telefonátu byl jiný. Ovšem taky jsme
vzali št
od chovatele, o kterém si myslím své, ale vždy ten pohled št te stál za to.
Každý z našich ps nás obohatil o plno zážitk , na žádného se za 50 let nedá zapomenout.
Hana Toncarová

Dona Me Dojet

Ginnie Ensson Bohemia

Trocha historie, standard plemene leonberger platný tém

p ed šedesáti lety.
Pro zajímavost uvádíme
dnes již neplatnou verzi
standardu
plemene
leonberger tak, jak ji ve své
knize,
vydané
vydavatelstvím
,,Naše
vojsko, svaz pro spolupráci
s armádou“, Praha 1954,
uvádí autor František Horák.
Kniha se jmenuje: Plemenné
standardy užitkových ps .
žeme si tedy vyzkoušet,
jak by naši psi obstáli, nebo
neobstáli p ed bezmála
šedesáti lety.
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LEONBERGER
Celkový vzhled: Leonberger je velký, dlouhosrstý, svalnatý, ale p esto pohyblivý pes,
soum rné a pom rn štíhlé stavby t la. Má být silný a vytrvalý, obratný, dobrý skokan a
výborný plavec. ich a zrak má mít výborný. Je otužilý, odolný v i nemocem, hlavn
proti chladu a mokru. Je nebojácný, v rný, výborný hlída , dobromyslný, ale ostražitý,
chytrý, u enlivý, s dobrou pam tí. Má to být vzor hlídacího psa a psa pr vodce.
Hlava: enich má st ední míru 12,5 cm a je rovný, nebo jen mírn klenutý ( klabonosý ).
Sm rem k nosu je tmavší až erné barvy. Nos je rovn ž erné barvy. enich nemá být
íliš hluboký. Ší ka má st ední míru 7,5 cm. Pysky jsou suché a t sn p iléhají, rovn ž tak
koutek tlamy. Skus kleš ový a chrup silný. Lebka se sm rem dozadu poznenáhlu rozši uje.
Líce suché. Pom r délky enichu k délce lebky je 3 : 4. St ední délka lebe ní ásti hlavy je
16,5 cm. elní sklon je malý. Nado ní oblouky dob e vyzna ené. Rýha uprost ed lebky je
nepatrná. lebka je mírn klenutá a hrbolek lebe ní kosti siln znatelný. O i mají být
dobromyslného, pozorného výrazu, vodorovn na hlav uložené. Nemají být p íliš
hluboko vsazené ani vypoulené, sv tlehn dé až hn dé barvy. O ní ví ka dob e p ilehlá,
spojivky o ní nejsou viditelné. O ní ví ka ern pigmentovaná. Uši svislé, pom rn
vysoko nasazené, visí t sn p i hlav a v pozoru jsou pon kud kup edu postavené. Na špici
jsou zakulacené a mají st ední míru
asi 15 cm. Krk krátký, ne vysoko
držený, silný a mírn klenutý.
St ední délka 20 cm. Pr
r
(m eno od zátylku na hrdlo ) je 21
cm st ední míry. Má mít jen málo
volné k že.
ední nohy: Lopatky dob e
uložené ( nikoli kolmé ) a rovn ž tak
ramena, která mají volné pohyby.
St ední délka ramen 26 cm. Celková
délka p edních nohou asi 57 cm.
Nohy kolmé, lokty nevybo ené,
nýbrž dob e p iléhající k t lu. Nohy
siln
osvalnat lé
a opat ené
Andy Bady Od Zeleného buku
praporci. Záprstí rovn ž kolmé.
Tlapky okrouhlé, uzav ené, prsty a drápy klenuté. Prstní polštá ky tvrdé.
lo: Hrudník oválného tvaru, nikoli soudkovitý. St ední pr
r hrudníku 25 cm, výška
(m eno od kohoutku k nejnižšímu bodu) je 31 cm. Délka hrudníku ( m eno od prsní
kosti k poslednímu žebru ) je asi 48 cm. Žebra ploše klenutá, sklán jí se šikmo nazad.
bet rovný ( nikoli prohnutý ). Délka h betu ( m eno od kohoutku ke k ížové kosti) asi
62 cm. Je silný a dob e osvalnat lý. B icho a slabiny vtažené. St ední délka k ížové kosti
asi 15 cm, ší ka 18 cm. K ížová kost mírn sklon ná.
Zadní nohy: Velmi svalnaté, siln osrst né ( praporce ), dob e zaúhlené. P i pohledu
zezadu kolmé a rovnob žné. Tlapky okrouhlé, prsty uzav ené, klenuté a prstní polštá ky
tvrdé. Paspárky nežádoucí.
Ocas: Nízko nasazený a st ední míra je 47 cm, nesený svisle dol , pouze v roz ilení je
nesen výše.
Srst: Barvy plavé až rezav hn dé s tmavou maskou ( enich, okraje pysk , okolí o í,
obo í ), dále žluto ervené, pískové, st íbrošedé s tmavšími špi kami chlup . Bílá barva je
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nep ípustná, m že být jen mezi prsty. Srst dlouhá, st edn m kká až tuhá. Je splývavá a
nemá být nikdy vlnitá nebo kudrnatá. Srst má hojn podsady. K že ern skvrnitá až
erná, pysky a o ní ví ka ern pigmentovány. K že je na t le p ilehlá, pouze na krku
tvo í mírný lalok.
Výška:
eno v kohoutku, psi 75 až 85 cm, feny 70 až 80 cm. Výška v ky lích u ps 71
až 81 cm, u fen 66 až 76 cm.
Váha: Ps 50 až 60 kg, fen 40 až 50 kg.
Pohyb: Krok vydatný, klus plynulý. Velmi pohyblivý.
Vady: Podkus nebo p edkus, špi atý enich, krátký enich, šikmo položené o i, vyto ené
nebo vto ené lokte, soudkovitý nebo kravský postoj zadních nohou, zaje í tlapky,
prohnutý h bet, kolmé lopatky, kolmé špatn zaúhlené zadní nohy, žluté o i, vlnitá
kudrnatá srst, zbarvení skvrnité nebo plotnové ( velké skvrny ), odchlípená o ní ví ka,
evislé pysky.
Tak pravítko do ruky a m it!
zpracovala Šilhavecká
Titulu eský veterán šampión dosáhla fenka Katy Lesní lom, maj. Jana Kubová
Gratulujeme.

Katy Lesní lom

Pro psi požírají trávu?
Mezi lidmi rozší enou ,,pravdu“ o tom, že
když pes žere trávu, i jezev íci létají p íliš
nízko, bude pršet, nemusíme brát vážn .
Požírání trávy je u psa pom rn astý jev.
že se jednat o p ekyselení žaludku, kdy
vybrané druhy trávy mají pomoci neutralizovat
žalude ní obsah. Pes si vybírá jen n které,
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ur ité druhy trav. Trávu však také pes požírá tehdy, pot ebuje li se zbavit n kterých
nevhodných, nebo nestravitelných ástí v žaludku. Doslova se napase a poté zvrátí trávu i
s nestravitelným obsahem žaludku. N kdy se však stává, že tráva projde celým trávicím
traktem v neporušeném stavu a ve tvaru formované stolice odchází z organismu ven. Zda
si pes trávou jen celý trávicí trakt p i ur itých zažívacích potížích doslova vy istí je
otázkou.
zpracovala Šilhavecká
Výsledky výstav:
01.07.2012
PSI:
ída št at:
VN1
ída mladých:
V1
ída otev ená:
V1
V2
ída vít :
V1,CAC,NV,BOB,BIG5
FENY:
ída dorostu:
VN1
ída mladých:
V1
V2
Mezit ída:
V1
ída otev ená:
V1,CAC,NV
V2,r.CAC
V3
V4
V
ída vít :
neposouzen
ída veterán :
V1, BOV

15.07.2012
PSI:
ída mladých:
V1,CAJC
VD2
Mezit ída:
V1
V2
ída otev ená:
V1,CAC,NV
FENY:
ída mladých:
V1,CAJC,BOJ

NVP Klatovy

Šimek František MVDr.

Dainty Vanika vom Bauernhof

Maj.Štaffenová Lucie

Dick Od Katovického jezu

Maj. Kolá ová Jaroslava

Cipísek Coudy Leon Bohemia
Abarth Od Kostela Sv. Gabriela

Maj. Hladová Tereza
Maj. Krivda Marek

Capucino Vanika v. Bauernhof

Maj. Va ková Andrea a Hana

Gaia Ewa Bo Za Pi

Maj. Zapletalová Bohumíra

Donatella Arcondia
Erki Sedmidomky

Maj. ekalová Eva
Maj. Novák Petr

Goldie Nobert

Maj. erný Miroslav

Carolline Jökl Galaxy Oss
Brixie Od Katovického jezu
Baboo Grace Leon Bohemia
Ewa Bo Za Pi
Faira Bo Za Pi

Maj. Pluhovský Miroslav
Maj. Plojharová Petra
Maj. Hladová Tereza
Maj. Zapletalová Bohumíra
Maj. Tomášková Dagmar

Cinderella Vanika v. Bauernhof

Maj. Va ková Andrea a Hana

Akina Od Katovického jezu

Maj. Plojharová Petra

NVP Mladá Boleslav

Polgár Andráš

Camos Od Bezdynky
Cabeiri Druhá šance

Maj. Procházková Jitka
Maj. P idálek Lukáš

Arni Z Pob žovického kopce
Aron Z Pob žovického kopce

Maj. Benáková Jarmila
Maj. Král Vít zslav

Danny Od Brdské studánky

Maj. Krs Václav

Celsea Od Bezdynky

Maj. Pimek Ludvík
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V2
V3
V4
ída otev ená:
V1,CAC,NV

Blueberry President z Merboltic
Brixi President z Merboltic
Donatella Arcondia

Maj. Marková
Maj.
Maj. ekalová Eva

Beyonce Salmonetta v. Bohemia
Olive

Maj. V trovcová

ída veterán :
V1,BOV,BOB
V2

Cácorka H. Bora z Miloti ek
Anife Oliva Albron Elenia

Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Zelená Petra Bc.

21.7.2012

KV Brno – Žeb tín

Václavík Miroslav

Camos Od Bezdynky

Maj. Procházková Jitka

Orion Lesní lom

Maj. Kubová Jana

Jura Löwe von Thüringen

Maj. Kubová Jana

Agnes Bella Amicizia

Maj. Bejšovcová Eva

PSI:
Mezit ída:
V1
ída otev ená:
V1, KV
FENY:
ída dorostu:
VN1
Mezit ída:
V1, KV
ída otev ená:
V1
ída veterán :
V1
V2

Nicola lesní lom

Maj. Kubová Jana

Katy Lesní lom
Baskija Moravský jih

Maj. Kubová Jana
Maj. Hubená Klára

26.8.2012

MVP Mladá Boleslav

Lewandowsky Marek - PL

Laser Bug of the Bernese Garden

Maj. Wolf Otakar

Cavalett Druhá šance
Cabeiri Druhá šance

Maj. Šilhán
Maj. P idálek Lukáš

Tyron v. Welland
Arni Z Pob žovického kopce
Elvis Sedmidomky
Hacki Ensson Bohemia
Archibald Bella Amicizia
Aron Z Pob žovického kopce

Maj. Klippel Sabine
Maj. Benáková Jarmila
Maj.
Maj. Knecht Michael
Maj. Burdychová Dana
Maj. Král Vít zslav

Danny Od Brdské studánky
Rosaceeen Eleocharis

Maj. Krs Václav
Maj. Klippel Sabine

Anthony Od Bu ického mlýna
Larendo Zolo v. Löwengarten
Bard Od Bezdynky

Maj. Brožová dagmar
Maj. Klippel Sabine
Maj. Švejda Zden k

Blueberry President z Merboltic
Brixi President z Merboltic
Bella Cara President z Merboltic

Maj. Marková
Maj.
Maj. Krupicová Marie

PSI:
ída dorostu:
VN1
ída mladých:
V1, CAJC
VD2
Mezit ída:
V1, CAC
V2, r. CAC
V3
V4
V
VD
ída otev ená:
V1, CAC
V2, r. CAC
ída šampión :
V1, CAC, CACIB, BOB
V2, r. CAC, r. CACIB
V3
FENY:
ída mladých:
V1, CAJC
V2
V3
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Mezit ída:
V1, CAC, r. CACIB
ída otev ená:
V1, CAC, CACIB
V2, r. CAC
V3

Goldie Nobert

Maj. erný Miroslav

Ashley Golden Heart
Ariana Cool Lady
Clou Josefa Arebred

Maj.
Maj. Fišer
Maj. Kyptová Eva

ída veterán :
V1 , BOV

Anife Oliva Albron Elenia

Maj. Zelená Petra Bc.

15. 09. 2012

KV Zub í

Václavík Miroslav

Sydney v. Löwengarten
Dainty Vanika v. Bauernhof
Daiquiri Vanika v.
Bauernhof

maj. ermák Jaroslav
maj. Štaffenová Lucie
maj. Žáková Vendula

Kerberos du Plateau
Bavarois
The Best Zielona
Cieszynianka
Akim de Golden Heriett
Alex Bona Moravia

maj. Schmuttermeierovi L.a E.

PSI:
ída dorostu:
VN1
VN2
VN3
ída mladých:
V1
VD2
VD3
VD4
Mezit ída:
V1, CAC, KŠ
V2, res. CAC
V3
V4
VD
VD
VD
VD
ída otev ená:
V1, CAC, KŠ
V2
VD3
ída chovatelská:
V1
ída senior :
V1, Nejlepší senior
V2, KŠ
ída vít :
V1,CAC,VKV,BOB
V2,r.CAC, KŠ
V3
V4

Happymr.hart Z Leonkovho
raja
Arni Z Pob žovického kopce
Garry Nobert
Gandalff Nobert
Archibald Bella Amicizia
Aron Z Pob žovického
kopce
Camos Od Bezdynky
Dexter v. Nonnenwald

maj. Felixová Jaroslava
maj. Šebesta Miroslav
maj. Vyle al Ivo
maj. Kolá ek Ivan
maj. Benáková Jarmila
maj. Kuklík Zden k
maj. Kratochvílovi I. a M.
maj. Burdychová Dana
maj. Král Vít zslav
maj. Procházková Jitka MUDr.
maj. ermákovi J. a J.

Fido Nobert
Bertino Vanika v. Bauernhof
Fox Me Dojet

maj. N mec Old ich
maj. Cupáková Martina
maj. Bode ek Ji í

Orion Lesní Lom

maj. Kubová Jana

Andy Bady Od Zeleného
buku
Monty Lesní lom

maj. Bardon Zden k

Fram Ensson Bohemia
Nando Junior Leo v.
Jerichower Land
Capucino Vanika v.
Bauernhof
Aron From Leos Home
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maj. Stehlíková Helena
maj. Špi áková S.+Mrá ek P.
maj. Skovajsová Rozsívalová Elena
Mgr.
maj. Va ková Hana a Andrea
maj. Zeman Josef

V
ída veterán :
V1
V2
FENY
ída dorostu:
VN1
ída mladých:
V1, CAJC, Nejlepší mladý
V2
VD3
VD4
Mezit ída:
V1, CAC, KŠ
V2, res. CAC
V3
V4
VD
D
vylou en
vylou en
ída otev ená:
V1, CAC, KŠ, VKV
V2, res. CAC
V3
V4
VD
D
ída chovatelská:
V1
VD2
ída senior :
V1, KŠ
ída vít
V1, CAC

Bady Od Bezdynky

maj. Kolá ek Ivan

Aramis Lony z Vyšeho ovic
Assan U Oderského splavu

maj. Toncarová Hana
maj. Kunstmüllerová Iveta

Jura Löwe v. Thüringen

maj. Kubová Jana

Gabi Me Dojet
Amélie Z Okrasné školky
Alma Z Okrasné školky
Afra Bona Morávia

maj. Kolá ová V ra
maj. Da ko Josef
maj. apáková Markéta
maj. Malá ková Tereza

Celsea Od Bezdynky
Donatella Arcondia
Agnes Bella Amicizia
Goldie Nobert
Carla Od Bezdynky
Honey Z Alfovy zahrady
Amazing Joni De Golden
Heriett
Arnie Z Pob žovického
kopce

maj. Pimek Ludvík
maj. ekalová Eva
maj. Bejšovcová Eva
maj. erný Vít zslav
maj. Abrachimov Tomáš
maj. Kunstmüllerová Iveta
maj. ermáková Andrea
maj. Krá marová Jarka

Cora Myslibo ické polesí
Faty Me Dojet
Agira Nemilská tvrz
Anndy Danthe Caro
Havanna v. Dreiburgenland
Cony Familia Magna

maj. Plachý Ond ej
maj. Wimer Ji í
maj. Šolcová Radka
maj. Plášková Aranka
maj. Šimkovská Anna
maj. Kavka Jan

Nicola Lesní lom
Bára Facies Nigra

maj. Kubová Jana
maj. Dují ková Erika MUDr.

Belinda Z Vl kovského
údolí

maj. Pimek Ludvík

Ginnie Ensson Bohemia

maj. Skovajsová Rozsívalová Elena
Mgr.
maj. Va ková Andrea a Hana

:

V2, res. CAC
ída veterán :
V1, Nejlepší veterán
V2
V3
V4
Nejlepší chovatelská skupina
1
2

Cinderella Vanika v.
Bauernhof
Cácorka H. Bora z Miloti ek
Airin Albron Elenia
Dona Me Dojet
Bonnie B. Bora z Miloti ek

maj. Šmrhová Jaroslava
maj. Va ková Hana
maj. Šimkovská Annna
maj. Mrázová Martina

Nobert
Od Bezdynky

chov. Šimkovská Anna
chov. Pimek Ludvík
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30.9.2012
PSI:
ída mladých:
V1, CAJC
Mezit ída:
V1, CAC, NV
V2, r.CAC
V3
VD 4
ída otev ená:
VD 1
VD 2
FENY:
ída dorostu:
VN1
VN2
VN3
ída mladých:
V1, CAJC, BOJ
V2
Mezit ída:
V1, CAC
VD2
VD3
ída otev ená:
V1, CAC
ída pracovní:
V1, CAC, NV, BOB
ída veterán :
V1 , BOV

NVP Brno

Havelka Tibor - SK

Alfie Holmes Maxilev

Maj. Mostová Hana

Camos Od Bezdynky
Akim Aderente Leone
Arni Z Pob žovického kopce
Aron Z Pob žovického kopce

Maj. Procházková Jitka
Maj. Nahodilová Romana
Maj. Benáková Jarmila
Maj. Král Vít zslav

Artuš Bella Amicizia
Agbar Ege Ma Ka

Maj. Plášková Aranka
Maj. Vašulka Ladislav

Doroty Arebred
Jura Löwe v. Thüringen
Jessie Z Leonkovho raja

Maj. Tfirstrová Hana
Maj. Kubová Jana
Maj. Ryšánková

Alma Z Okrasné školky
Bella Cara President z
Merboltic

Maj. apáková Markéta
Maj. Krupicová Marie

Donatella Arcondia
Gaya Agatha Nobert
Annemary Aderente Leone

Maj. ekalová Eva
Maj. Ježová Hana
Maj. Navrátil Martin

Agnes Bella Amicizia

Maj. Bejšovcová Eva

Aegina Szafranova Sfora

Maj. Zapletalová Jind iška

Anny Ze Sn ženského dvora

Maj. Rambousek Jaroslav

Kam je možno se hlásit na výstavy:
01. 12. 2012
02. 12. 2012

MVP Nitra
MVP Nitra
Medzinárodná výstava psov
P. O. BOX 11
SK 949 10 Nitra 10
www.nitracacib.sk
1 uzáv rka: 09. 10. 2012
2 uzáv rka: 30. 10. 2012

06. 01. 2013

NVP Brno
Národní výstava ps – Moravskoslezský kynologický svaz
t . Kpt. Jaroše 35
602 00 Brno
www.msks.cz
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1. uzáv
2. uzáv
3. uzáv
rozhod
02. 02. 2013
03. 02. 2013

rka 05. 11. 2012
rka 19. 11. 2012
rka 03. 12. 2012
í: Jandová Ji ina

DUO CACIB BRNO
DUO CACIB BRNO
www.cmku.cz
1. uzáv rka 03. 12. 2012
2. uzáv rka 17. 12. 2012
3. uzáv rka 07. 01. 2013
rozhod í: Heinilä M. - Norsko
Eevola T. – Finsko

Výstavy MSKCHPL v r. 2013
11.5.2013 Klubová výstava se zadáváním titulu "Klubový vít z"
12.5.2013 Speciální výstava se zadáváním titulu "Vít z speciální výstavy"
14.9.2013 Klubová výstava se zadáváním titulu "Vít z klubové výstavy"

Happy Mr.Hart Z Leonkovho raja
Goldi
e Nobert
Slovní ek n mecko – eský
ipravili jsme pro vás slovní ek n mecko eských výraz , se kterými se každý z vás
že setkat v textech posudk a originálech dokument , týkajících se oblasti kynologie.
Stává se, že tyto odborné výrazy nejsou vždy snadno dohledatelné v b žných slovnících.
S odborným kynologickým výrazem pak m že mít problém nejeden tlumo ník i
ekladatel.
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Abrichtung
Ablegen
Abstammung
Abzeichen
After
Afterklaue
Afterzehne
Aktion
Alveole

výcvik
odložení
vod
znaky, skvrny
, itní otvor
paspárky
paspárky
akce, pohyb
alveoly

abhaaren
abschlagen
Abzahnen
Achsel
Afterdrüsen
Afterkralle
Ahnentafel
Alter
Angstbeisser

Ankörung

Ansatz

Arbeitshund
aufgezogen
Auge
Augenbindehaut
Ausbildung

výb r ps ,
hodnocení
pracovní pes
vtažený
oko
spojivka
výcvik psa

Aufbiss
Augapfel
Augebogen
Augenlid
auseinanderlaufend

auswärtsgedreht
Backenmuskel

vybo ený
žvýkací sval

Backen
Backenzahn

hinterer
Backenzahn
vorderer
Backenzahn
Band
Bauch
Beckengliedmasse
Befederung
Begleithund
Behaarung

stoli ka, molár

behast
bellen
bemuskelt
Beschlag
Blesse
Blutlinie
Braue

zub t enový,
premolár
šlacha, vaz
icho
pánevní kon etina
dlouhé osrst ní
doprovodný pes
osrst ní

Ballen
Bart
Becken
befedert
befranst
behaart
Behang

osrst ný s
praporci
št kat
osvalený
krytí
lysina
krevní linie

Belegen
Bellen
Beurteilung
Bindehaut
Blut
Brand
Brunft

Brunst
Brustbein

nado nicový
oblouk
hárání
hrudní kost

Brustkorb

hrudní koš

Brustwirbel

Brust
Brustbeinspitze
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línání
kupírovat
ezubení
podpaží
anální žlázy
paspárky
rodokmen
k, stá í
pes, kousající ze
strachu
nasazení
kleš ový skus
ní bulva
ja mové oblouky
ní ví ko
rozbíhavý postoj
kon etin
líce, tvá e
stoli ka, zub
enový

polštá ek na
tlapce
vous
pánev
dlouhosrstý
tvo ící t ásn
osrst ný
záv s, zav šené
ucho
krytí
št kání
posuzování
ní spojivka
krev
typ zbarvení pálení
íje
hru
vrchol hrudní
kosti
hrudní obratel

Championat
charakteristisch
cholerisch
Deckakt
Deckhaar
Diensthund
Dressur
Eckzahn
Eintragung
Einwärtsstülpung
Ellbogengelenk
Eltern
erste Schneidezahn
Fang
faltig
Fährtenarbeit
fassbeinig
feinknochig
Fersenhöker
Finden
Fischauge
Flatterohr
Forms des
Nasenrückens
Front
Galopp
Gaumen
Gebiss
gedrungen
gefleckt
gelockt
gerollt
Gesäuge
Gesichtschädel
gestromt
gewinkelt
Glasauge
glathaarig
Gliedmass
Granne
Haar
Haarfarbe
Hacke

šampionát
charakterisitcký
cholerický
krytí
krycí srst, pesíky
služební pes
výcvik
špi ák
zápis v plemenné
knize
vchlípení o ních
ví ek
loketní kloub
rodi e
klíš ka, ezák I1
enich
vrás itý
stopování
sudovitý ( postoj )

charakterfest
Charakterzug
cremefarbig
Decken
Deckrüde
dressieren
dritter Schneidezahn
eingezogen
einwärts gedreht

povahov pevný
povahový rys
krémová barva
krytí
krycí pes
cvi it psa
kraják, ezák I3
vtažený ( b icho )
vbo ený ( loket )

Ellbogen

loket

Elle
Erbanlage
Fahne
Fangzahn
Fahnerute
Fährtenhund
Feder

jemných kostí
pata
hledání
rybí oko
lehké ucho
tvar nosního
betu
fronta
cval
patro
skus, chrup
zavalitý
skvrnitý
zkade ený
sto ený
mlé ná žláza
obli ejová ást
lebky
žíhaný
zaúhlený
skelné oko
hladkosrstý
kon etina
pesík
srst
barva srsti
pata

Fersenbein
Fessel
Finger
Flanke
Folgsamheit
Fransen

loket, loketní kost
di ný znak
vlajka na ocasu
špi ák
ocas s vlajkou
stopa
praporec na
ední noze
patní kost
záp stí
prst
slabina
poslušnost
ásn

Fuss
Gang
Gebäude
gebogen
geflammt
gelehrig
geringelt
Geruchssin
Geschmackssinn
Gesichtssin

noha, kon etina
ch ze
stavba ( t la )
zahnutý
pálený
enlivý
zato ený
ich
chu
zrak

gewellt
gewölbt
Glathaar
Glied
Glotzauge
Gravidität
Haargefüge
Haarkleid
hackeneng

zvln ný
klenutý
hladká srst
penis
vypoulené oko
ezost
struktura srsti
osrst ní
kravský postoj
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Hakerute
Hals
Hängen
Hängerute
Hasenpfote
Hecht Gebiss
Hinterhand
Hinterhauptstachel
Hinterpfote
Hinterschädel

há kující ocas
krk
svázání p i krytí
zav šený ocas
zaje í tlapka
edkus
pánevní kon etina
týlní hrbol
tlapka pánevní
kon etiny
mozkovna

Hakenzahn
halswirbel
Hängeohr
hart im Griff
heiss
Hinterbiss
Hinterhauptbeinstachel
Hintermittelfuss
Hintermittelfussknochen
Hirnschädel

Hitze
Hoden
Hornhaut
Hüfte

hárání
varle
rohovka oka
ky el, bok

hitzig
Hodensack
Hosen
Hüftgelenk

Hüfthöcker
Hündin

ky elní hrbol
fena

Hundeführer
Inzucht

Jochbein
Junghund
Katzenpfote

ja mová kost
mladý pes
ko í tlapka

Jochbogen
Karpfenrücken
Kehle

Kehlhaut
lalok
Keule
stehno
Kinnbackenknochen elistní kost
Kippohr
lehké ucho

Kehlhautfalte
Kinnbacke
Kinnlade
Klappohr

Knie
Kniescheibe
Körperteile
Krause

Kniegelenk
Kopf
Kralle
Kraushaar

Kruppe
Kuhhessigkeit
kurzhaarig
Lauf
Laufzeit
lautgeben
Lenden
Lendenwirbel
Linienzucht
Lippenwinkel
lohfarben

koleno
éška
lní krajina
límec, osrst ní
krku
zá
sbíhavá hlezna
krátkosrstý
h
hárání
št kat
bedra
bederní obratel
liniová plemenitba
ústní koutek
íslová barva

kuhhessig
Kurzhaar
langhaarig
läufig
lautfrendig
Lefze
Lendenpartie
Lid
Lippe
locking
Lückenzahn

Mahlzahn

stoli ka molár

Marke
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špi ák
kr ní obratel
zav šené ucho
tvrdý na omak
háravá fena
podkus
týlní hrbol
nárt
nártní kost
mozková ást
lebky
háravá
šourek
kalhotky na PK
ky el, ky elní
kloub
psovod
íbuzenská
plemenitba
ja mový oblouk
kap í h bet
hrdlo, spodní ást
krku
lalok
elist
elist
do strany klopené
ucho
kolenní kloub
hlava
dráp
kade avá srst
kravský postoj
krátká srst
dlouhosrstý
háravá
št kavý
pysk
bederní partie
ní ví ko
pysk
kade avý
zub t enový,
premolár
znak

Markierung
Meute
Milchgebiss
Mittelfurche
Nacken
Nasenlöcher

Nuss
Oberarn
Oberkiefer
Oberlefze
offene Pfote
Ohr
Ohrleder
Pass
Pfote
Posthornrute
Ramsnase
Rasse
Raubvogelauge
Regenbogenhaut
Ringelrute
Rippenkorb
Rist

znak
sme ka
mlé ný chrup
elní brázdi ka
šíje, krk
nozdra, nosní
otvor
nosní houba
mžurka, t etí
ví ko
ezka feny
rameno
horní elist
horní pysk
otev ená tlapka
ucho
že ucha
mimochod
tlapka
zato ený ocas
klabonos
plemeno
drav í oko
duhovka oka
kroužkovitý ocas
hrudní koš
bedra

Rücken
Rumpf
Rute
Rutenform
Säbelrute

bet
trup
ocas
tvar ocasu
šavlovitý ocas

Rüde
Runzel
Rutenansatz
Sablefarbe
Sattelnase

säulenförmig
Scheitel
Schienbein
Schleimhäute
Schneidezahn
Schritt
Schulterblatt
Schwanz
Tasche
Tonnenbust
Tragzeit
überbaut
übergewachsen

sloupovitý
temeno
holenní kost
sliznice
ezák
krok
lopatka
ocas
ezka
sudovitý hrudník
doba b ezosti
estav ný
erostlý

Schädel
Scherengebiss
Schlag
Schnalle
Schraubenrute
Schulter
Schultergelenk
Schwanzwirbel
tonnenformig
Trab
trocken
Überbiss
überwachsen

Nasenschwamm
Nickhaut
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Maske
Meutehund
Milchzahn
muskulös
Nasenkuppe
Nasenrücken

maska
sme kový pes
mlé ný zub
svalnatý
nosní houba
nosní h bet

Netzhaut
Nierenpartie

sítnice oka
bederní partie

Nüstern
Oberarmbein
Oberkopf
Oberschenkelbein
offene Auge
Ohrform
Ohrspitze
pelzig
Pfotenform
Pupille
ramsnasig
Raubtierauge
Rauhhaarig
Reisszahn
Rippe
Rippenschiff
Risthöhe

nozdry
ramenní kost
mozkovna shora
stehenní kost
otev ené oko
tvar ucha
vrchol ucha
plstnatá srst
tvar tlapky
zorni ka oka
klabonosý
drav í oko
hrubosrstý
trhák
žebro
hrudní koš
kohoutková
výška
pes samec
vráska
ko en ocasu
sobolí barva
proláklý nosní
bet
lebka
žkový skus
ráz
ezka feny
zakroucený ocas
lopatka plece
ramenní kloub
ocasní obratel
sudovitý
klus
suchý
edkus
erostlý

Unterarm
Unterkiefer
Unterordnung
untersetz
Unterwolle

edloktí
dolní elist
poslušnost
podsunutý postoj
podsada

Unterbiss
Unterlefze
Unterschenkel
unterstellt
Verwandtschaftszucht

vollständige Gebiss
Vorbiss
Vorderbrust
Vorderfusswurzelgelenk
Vorderpfote

úplný chrup
edkus
edhrudí
záp stní kloub

Vorarm
Vorbrust
Vorderfusswurzel
Vordermittelfuss

tlapka HK

vorderer Backenzahn

Vorderzahn
Vorjüngung

ezák
zašpi at ní,
zúžení
lalok
lima
št
kohoutková výška
zacuchaná srst
dáse
kleš ový skus
struk
plemenná kniha
chovný pes
sbíhavý postoj

Vorgesicht
Wadenbein

Wamme
Weise
Welpe
widerristhöhe
wirr
Zahnfleisch
Zangengebiss
Zitze
Zuchtbuch
Züchtrüde
zusammenlaufend

podkus
dolní pysk
bérec
podsunutý postoj
p íbuzenská
plemenitba
edloktí
edhrudí
záp stí
edloktí
zub t enový
premolár
enich
lýtková kost

Wangen
tvá e líce
Wellung
zvln ní
Widerrist
kohoutek
Wirbelsäule
páte
Wurf
vrh
Zahnstellung
skus
Zehe
prst
Zucht
chov, plemenitba
Züchter
Chovatel
Zunge
Jazyk
zweiter Schneidenzahn st ák, ezák I2
zpracovala Šilhavecká

ísp vky a fotografie do tohoto
Zpravodaje
zaslali
Toncarovi
a
Blaš íkovi. Obojím d kujeme, že nás
v p íprav
Zpravodaje
nenechali
osamocené. Rádi bychom však na tomto
míst d kovali i jiným len m za
zaslané p ísp vky a fotografie. T eba si
lenové asem uv domí, že fotografie a
ísp vky nem že do Zpravodaje
ipravovat jen malý tým lidí. Nápady
asem dojdou a do Zpravodaje nebude ,,
co dát.“ Pot ebujeme také p kné
fotografie leonberger na titulní stranu i
pro použití k propagaci plemene. Jinak
Gabi Me Dojet
prost vážení lenové klubu budete íst
lánky, které se nám poda í p ipravit a dívat se na fotografie, které máme k dispozici.
Nebo jak praví staré eské p ísloví ,,kde nic není, ani smrt nebere“.
M. Šilhavecká
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