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Adresa pro zasílání snímků dysplazie kyčelních kloubů:
MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov, tel. 602 538 724
Na tuto adresu je nutno bezprostředně po zrentgenování zaslat snímek a částku
450, Kč za vyhodnocení snímku a odeslání výsledku. Bez zaplacení nebude
vyhodnocení DKK provedeno
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Vážení přátelé, členové MSKCHPL !
Je to až neuvěřitelné, ale zase jsme o jeden rok starší. V tomto roce
jsme měli možnost opět pozdravit své přátele na Klubových setkáních a
výstavách. Získali jsme nové zkušenosti např. s organizováním výstavy mimo
naše oblíbené místo v Zubří, narodila se další štěňata a leonci z našeho klubu
získali mnohá ocenění. Přivítali jsme nové členy našeho klubu a máme radost
z aktivních přispěvovatelů do našeho klubového Zpravodaje.
Tento rok byl pro mnohé z nás velmi obtížný z hlediska finanční krize
a není naděje, že ten příští bude lepší. Je proto dobré si uvědomit, kolik vlastně
pejsků jsem schopen dobře uživit, ale i při prodeji štěňat se na tuto situaci
zeptat budoucího majitele. Všichni víme, že náš pes, či fena je dalším
plnohodnotným členem domácnosti i z hlediska financí.
V úvodu bychom se také měli zmínit o tématu, o kterém se
v současném kynologickém světě nejvíce hovoří : „Dortmundská výzva“. Tato
petice, která vznikla ne náhodou ve Velké Británii a byla formulována již 1.
června 2009 v Dortmundu, má za úkol vyvolat diskuzi mezi kynology ohledně
změny posuzování psů na výstavách a standardů všech plemen směrem
k přírodě a zdraví. V tomto ohledu se nejedná přímo o leonbergery, i když
známe také výjimky. Některá plemena jsou již tak exteriérově přešlechtěná a
jinak upravována, že se vzdávají vlastní identity. Tyto exteriérové změny
souvisí i s chovem a zdravím psů. Dortmundská výzva klade důraz právě na
zdraví a přísnou, dokonce státní kontrolu chovu. Abychom byli v obraze,
budeme jen stručně citovat: „Běhat, dýchat, vidět.“ Těmito třemi slovy
formuloval britský „Kennel Club“ základní funkce života, které je nutno
respektovat. „Chov není móda !“ Vyzývá tedy hlavně chovatele, aby se
neuchylovali ke kompromisům ohledně zdraví. Dodržovat plemenné standardy
je normální, ale dobré životní podmínky k chovu musí být na prvním místě.
Zabývá se také problémem příbuzenské, nebo úzce liniové plemenitby, která
přináší řadu dědičných chorob., což považuje za týrání zvířat. Chovatelská péče
našich „nejlepších přátel“ by měla mít pro nás vyšší hodnotu , asi takto zní
poslední věta celé petice viz: /www.dortmunder appell.de/.
Signatáři tlačí na jednotlivé země, aby reformovaly zejména zákony
na ochranu zvířat. První země, která se výzvou začala zabývat je Anglie, pak
Rakousko, v současné době snad i Německo. V České republice jsou také její
zastánci, zatím však na úrovni jednotlivců. I když s mnohými názory v této
výzvě by se dalo hodně polemizovat, rozhodně můžeme potvrdit z vlastních
zkušeností, že zpřísnění chovu právě z hlediska zdraví a dlouhověkosti je
potřebné pro všechna plemena.
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Z Vysokova
ANDY BADY
od Zeleného buku
Otec
NATÁLKA Lesní lom
Matka
18.1.2009
Datum narození
11
Narozeno
Chov. stanice

Chovatel

Psů

I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

3

Golden Bohemica
DARLING ASSON
Ensson Bohemia
ALMA Lony z Vyšehořovic
31.1.2009
5
2

Koňakov
AARRE ROY
od Malenovického hradu
Otec
CARRIE
LEON Koňakov
Matka
Datum narození fena nezabřezla
Chov. stanice

Narozeno
Psů

Od Bezdynky
LEX Lesní lom
BELINDA
z Vlčkovského údolí
Matka
11.2.2009
Datum narození
7
Narozeno
Chov. stanice
Otec

Psů

3

Z Polňáku
LEX Lesní lom
ARMIKA
ze Zámečku Marianov
Matka
12.3.2009
Datum narození
4
Narozeno
Chov. stanice
Otec

Psů

1

5

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Gintarová Petra
18.11.2008
20.11.2008
A
9

6
Smejkal David
29.11.2008
30.11.2008

Vrh

B

Odchováno
Fen

2

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

4

Daňko Josef
29.11.2008
E

Pimek Ludvík
13.12.2008

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

B
7

4
Kubík Jiří ing.
3.1.2009
5.1.2009
D
2

1

Z Alfovy zahrady
MAJANS ZEUS The star of
the North
Otec
ARANKA
od Katovického jezu
Matka
10.3.2009
Datum narození
13
Narozeno
Chov. stanice

Psů

7

Leon od Lamberka
ENGY od břehu Svitavy
BORA Familia Magna
Datum narození fena štěňata vstřebala

Chovatel
I.krytí

3.1.2009

II.krytí

4.1.2009

Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Narozeno
Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Galaxy Oss
JÖKULL Löwe v. Walhall
BONNIE B. Bora z Milotiček
Datum narození fena štěňata vstřebala
Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Narozeno
Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Od Skrytého lesa
MAJANS ZEUS The star of
the North
Otec
ALGIDA Plánský dvor
Matka
29.3.2009
Datum narození
10
Narozeno
Chov. stanice

Psů

Z Paskovského panství
LEX Lesní lom
APOLENKA Žluté srdce
16.4.2009
Datum narození
11
Narozeno

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen

3

6

Marečková
Kateřina

G
11

4
Jurášek Marek
6.1.2009
8.1.2009
A

Mrázová
Martina
24.1.2009
C

Čekalová
Radka
25.1.2009
26.1.2009
C
0

Batková
Markéta
10.2.2009
B
9

6

Ensson Bohemia
GRIZZLY von der
Bärenpranke
Otec
FRANCISS BESS
Ensson Bohemia
Matka
Datum narození fena nezabřezla
Chov. stanice

Chovatel
I.krytí

Narozeno
Psů

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice

Chovatel

Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

AARRE ROY
od Malenovického hradu
FIONA Löwe vom
Blumengarten
Fena nezabřezla

Facies nigra
ANDY BADY
od Zeleného buku
Otec
BELLA ze Zámečku Marianov
Matka
Datum narození fena nezabřezla

27.4.2009

Narozeno
Psů
Chov. stanice

Chovatel

Narozeno
Psů

I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec

Chovatel
I.krytí

Psů

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

7

Pavlosková
Denisa

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

2

G

25.4.2009

Chovatel

Z Řešetovkých pastvin
BORRIS od Brdské studánky
IMMY FLORENCIE Zařické
údolí
Matka
4.8.2009
Datum narození
6
Narozeno

21.3.2009

I.krytí

Chov. stanice

Koňakov
AARRE ROY
od Malenovického hradu
Otec
CARRIE LEON Koňakov
Matka
Datum narození zdr. komplikace nutná kastrace

Mráčková
Drahomíra

A

Dujíčková
Erika MUDr.
20.4.2009
21.4.2009
B

Daňko Josef
2.5.2009
E

Nováková
Dominika
3.6.2009

A
6

4

From Leo´s Home
UKAS Löwe vom Osning
CELESTA Najmurská cesta
19.8.2009
Datum narození
8
Narozeno
Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen

4

Chov. stanice
Otec

Ensson Bohemia
QUINO v.d. Osnitz

Chovatel
I.krytí

Matka
Datum narození
Narozeno

FRANCISS BESS
Ensson Bohemia
11.12.2009
2

II.krytí
Vrh
Odchováno

Psů
Chov. stanice
Otec
Matka

Zeman Josef
ing.
16.6.2009
A
6

2
Mráčková
Drahomíra
9.10.2009

G

N
e
j
d
é
l
e
ž
i
j
í
c
í

Fen

Z Hostovické tvrze
FRAM Ensson Bohemia
NATALLY Lesní lom

Chovatel
I.krytí

Kozlík Otakar
6.11.2009

II.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Golden Bohemica

Chovatel

Otec

KANSAS vom Welland

I.krytí

Matka

ALMA Lony z Vyšehořovic

II.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

A

Smejkal David
25.11.2009
C

Jurášek Marek

Chovatel

Otec

Leon od Lamberka
MAJANS ZEUS the star of
North

I.krytí

17.12.2009

Matka

BORA Familia Magna

II.krytí

19.12.2009

Chov. stanice

.

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
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Zprávy výboru
Vážení přátelé, vážení členové. Nový rok sebou nese pro mnohé z nás
jistá předsevzetí. Budeme rádi, když přispějeme také k jednomu. Ano, bude zde
řeč o jedné z mála členských povinností. To je placení členských příspěvků.
Budeme rádi, když oceníte, že přes různé negativní vlivy, které ve spojitosti
s krizí dopadají i na náš klub, náš klub opět nemusí přistoupit ke zvedání
členských příspěvků. Je to především minimálními náklady, které klub má. A
bylo by asi zdvořilé zde poděkovat všem, kteří konají jakoukoli činnost pro
klub a ještě většinou zadarmo. A těch rozhodně není málo. Jmenovat je
nebudeme, jednak proto, že by to většina ani nechtěla a jednak proto, že
bychom mohli na někoho zapomenout.
A právě i vy můžete přispět včasným zaplacením k úspoře nákladů.
Nedivte se, ono to upomínání také něco stojí! V příloze tohoto čísla jste
obdrželi i složenku, která je nejpoužívanější formou plateb našemu klubu.
Pochopitelně je možné i placení ostatními formami a podrobný návod je
zveřejněn na našich klubových internetových stránkách. Nejdůležitější je
identifikace platby a plátce. Zkrátka, abychom věděli, kdo a za co nám částku
poslal. Již se stalo, že jsme chtěli ukončit členství chovateli, který nám členský
příspěvek včas poslal. Jenže my jsme nebyli schopni zjistit správného plátce.

Takže pozor: členský příspěvek 300, Kč do 28.února 2010,
po tomto datu je člen povinen zaplatit 400 , Kč.
A nyní z jiného soudku. V letošním roce se tradice porušovat nebude a
pozveme vás opět dvakrát do Zubří, jak na setkání, tak i na výstavy. Informace
o té první, květnové jsou již na klubových internetových stránkách. Jsme rádi,
že přes krizi s v uplynulém roce počet našich členů opět zvýšil a doufáme, že
tento trend bude pokračovat. Výbor si i nadále klade jako jednu ze svých priorit
co největší přesun rozhodování a pravomocí na samotné chovatele s tím, že
odpovědnost za svůj chov si chovatel nese sám. Přesto je výbor nucen během
roku řešit případy nesolidnosti některých členů a chovatelů. To s sebou jistě
nese i ono zvyšování počtu členů. Zvyšuje se totiž počet těch slušných členů,
ale současně i počet těch neseriozních.
Protože náš klub má ve stanovách každoroční pořádání členské
schůze, budeme i letos při druhém setkání, tedy v měsíci září, mít řádnou
členskou schůzi, na kterou budete včas pozváni i s plánovaným programem.
Výbor MSKCHPL vám přeje klidný, pohodový rok 2010 a spoustu
radosti s těmi čtyřnohými.
Výbor MSKCHPL
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O krmení…
Zdravím všechny milovníky našich Leonků. Ráda bych se s Vámi
podělila o zkušenosti, které jsem nasbírala při chovu Leonů s krmením. A že
nakrmit Leona je tak trochu věda!
Naše smečka je čtyřčlenná lidská a tříčlenná psí. Máme 2 Leoní holky
a 1 babičku Dalmatina. Od té doby, co chovám psy, vím, že láska prochází
žaludkem a tím, že jsem se provdala a mám děti, se to potvrdilo natisíckrát.
Krmili jsme své čtyřnohé miláčky jako každý – granule + „něco“
k tomu a to 2x denně. Tak trochu ekonomická krize, tak trochu zdravý rozum
mě donutily přehodnotit jídelníček našich psů v momentě, kdy jsem už
několikátou misku nedožraných granulí máčela slepicím. Zatraceně drahé
krmení pro slepice. Moji psíci perfektně vyčistili misky, když bylo servírováno
vařené, ale ke granulím se stavěli dost laxně už delší dobu. Nikdy jsem nebyla
zastáncem metody – nechceš? Nežer! Nic jiného nedostaneš! Myslím, že tento
přístup se u psů typu Leona ani nevyplácí.
Granule jsme nikdy nekupovali „márketovky“, ale ty „lepší“, a
ty jsou zatraceně drahé a slibují téměř nesmrtelného psa, nabitého zdravím a
minerály, stopové prvky a vitamíny mu skoro lezou ušima, když ty granulky
pozře. Tak proč to moji psi nežerou? První nápad byl změnit značku…
Těch hodin co jsem strávila na netu a studovala složení jednotlivých
značek. Asi nejsem žádný genius, co se nutričních hodnot týká, a tak
mi připadaly ty prémiové a superprémiové značky ve složení stejné. Jen ty
ceny… Samozřejmě jsem nic nevymyslela, ale psi potřebovali nakrmit, i když
doma nebyly granule.
Začala jsem dávat jen maso s přílohou a se zeleninou. Odebírám maso
z firmy Vetamix , kterou mi doporučila majitelka jednoho z mých štěňat. Dříve
jsem maso brala u řezníka a vyšlo by krmení jen masem dost draze, ale takto
jsem se dostala na ceny za krmení dokonce nižší než za granulovanou stravu.
Nakupuji ve velkém balení těstoviny, rýži a vločky a za dost rozumný
peníz hovězí i kuřecí maso. Hovězí maso v jídelníčku převládá. Občas uvařím
do ohromného hrnce krupicovou kaši, to se můžou holky utlouct. Máme 2
kozy, takže tvaroh pro nás není tak nedostupný, což jsem ocenila hlavně při
odchovu štěňat. Navíc kozí mléko jako takové je pro psy zdrojem velkého
množství minerálů a vitamínů, je to výborný dietetický doplněk a narozdíl od
kravského je dobře snášeno i štěňátky.
Krmíme prakticky vším, kromě sladkého a jídel kořeněných. Namažu
rohlík se sádlem nebo nadrobím rohlík do vývaru. Vyrábím i „domácí Gelacan“
rosol z prasečích nožek, nebo nožky zkrmím syrové. Vařenou mrkev dávám
holkám do krmení už odmalička, kvůli zabarvení, místo různých mořských řas,
které jsou jednak drahé a pro Leona byste toho museli kupovat metráky a
jednak mě o jejich blahodárných účincích nikdo nepřesvědčil. Oblíbenou
pochoutkou našich holek je ovoce, někdo tvrdí, že nemá pro psy větší přínos,
ale kdybyste viděli, s jakou chutí mi oberou jahody ze záhonku nebo spasou
10

spadané švestky a jakou zábavu jim přinese jedno jablko, co zrovna koulí dolů
ze svahu…
Jako pamlsky dávám různé sušené vnitřnosti, uši, nožky, kosti. I
syrové kosti ale to jen velké hovězí.
Jednak si holky čistí zoubky a i ten kolagen z kloubního pouzdra není
k zahození. Jako přirozená náhražka kloubní výživy skvěle poslouží třeba i
sušené hovězí šlachy. Koneckonců se z nich vyrábí třeba i Colafit, takže je to
zdroj evidentně dobře využitelný. Proč tedy psům kupovat v lékárně drahé
kostičky Colafitu, když mohou dostat to samé v přirozené a pro ně jistě i
chuťově atraktivnější formě?
Také jsem zjistila, že naše staré dobré osvědčené vitaminové doplňky
typu Roboran, Plastin či Konvit, (které bohužel pomalu mezi pejskaři upadají v

zapomnění, protože jsou převálcovány reklamní mašinérií drahých doplňků )
mají mnohdy lepší a komplexnější složení než leckterý zahraniční doplněk. Inu,
komerce světem vládne...
Chtěla bych jen připomenout, že mně trvalo dlouho objevit již objevené a
uvědomit si konečně, že instantní strava není zrovna to, co naši psi chtějí, když
mají na výběr. Ano je to náročnější přichystat psům krmení, ale myslím, že se
mi to vyplatilo. Psi vypadají spokojenější, misky jsou prázdné během chvíle a
nesbírám po zahradě obří hromady trusu, tak jako když jsem krmila granulemi.
Taky jsem podlehla reklamám a veterinářům, abych krmila granulemi
a to výhradně. Potom jsem se bála dát svému psovi cokoliv jiného, abych mu
nenarušila „rovnováhu“ a takhle „zblblá“ jsem byla do té doby než si moji psi
řekli, o co mají zájem.
Skutečně si myslím, že bychom se měli všichni zamyslet nad tím, jak
krmit a čím. Každému psovi chutná něco jiného, tak proč mu to nedáme a
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nutíme ho, aby jedl celý život instantní „polívku“? Navíc je tu jistě i
neopominutelný vliv na zdraví našich miláčků, protože všechna ta
ochucovadla, konzervanty a jiná „éčka“ v granulích jim rozhodně na zdraví
nepřidají... Takhle vím, co moji psi do misky opravdu dostanou, vím, že je to
čerstvé a hlavně, oni si na tom opravdu POCHUTNAJÍ !!!
Pro zamyšlení nad tím, čím krmíme je také následující odkaz –
DOPORUČUJI http://www.krmivo pro psy.com/rizika komercnich
krmiv/503.html
Petra Gintarová CHS z Vysokova
Za pomoc při psaní článku děkuji paní Vlastě Jančíkové – majitelce štěněte
z CHS Vysokov

Pracovní třída u leonbergerů
ZM, ZVV 1 (ČKS MSKS) http://www.msks.cz/
ZPU 2 (KJ ČR) http://www.kjcrbrno.cz/

A. Zkouška základního minima (ZM)
Článek 42. Kritéria pro zkoušku ZM
1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
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2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel
zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může
psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné
vždy před zvukovým povelem.
Článek 43. Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body
1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v
pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.
Z
50
(35)
2. Poslušnost:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba)
c) sedni lehni vstaň (na vodítku u nohy)
d) aport volný (předmět psovoda)
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků)
3. Obrana:
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny)
b) označení pomocníka
c) ochrana psovoda
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků)
e) odolnost psa (náznak úderů)

ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
50

10
10
10
10
10
(35)

ZP

50

10
10
10
10
10
(35)

150

(105)

ZP
ZP

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)
Článek 44. Připomínky k provádění zkoušky ZM

1. Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z
druhé části "Metodika provádění cviků".
2. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se rozumí způsob přivolání
psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.
3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 +
3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až
na úroveň pátého úkrytu.
4. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod
zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.
5. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka
aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn
rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod
vypouští psa.
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6. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.
7. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a
přitom naznačuje údery .
8. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně
stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.
9. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od
psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.
10. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.
11. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího
přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.
12. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí
rozhodčímu ukončení obrany.
13. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

B. Zkouška všestranného výcviku psa prvního stupně (ZVV 1)
Článek 45. Kritéria pro zkoušku ZVV l

1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel
zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může
psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před
povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje
zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.
Článek 46. Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body
1. Stopa:

Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená
v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.
Z
100
(70)
2. Poslušnost:

a) přivolání psa za pochodu k noze
b) ovladatelnost psa na vodítku
c) sedni lehni vstaň (na vodítku u nohy)
d) za pochodu odložení vleže (střelba)
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)
f) aport volný (činka psovoda)
g) skok vysoký (100 cm)
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem)
ch) kladiná nízká (jedním směrem)
i) odložení psa (25 kroků)
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ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
100

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
(70)

3. Obrana:

a) odhalení pomocníka
průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny)
vyštěkání pomocníka
b) zajištění pomocníka
prohlídka pomocníka
výslech pomocníka
c) ochrana psovoda
přepadení psovoda při výslechu
ovladatelnost psa (pouštění)
d) samostatní činnost psa
zadržení pomocníka (hladké 50 kroků)
ovladatelnost (pouštění)
e) odolnost psa
útok na psa se 2 údery po zákusu
ovladatelnost (pouštění)

ZP

10
10

ZP

10
10

ZP
Z

15
5

ZP
Z

15
5

ZP
Z
100

15
5
(70)

300

(210)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)
Článek 47. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1

1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z
druhé části " Metodika a provádění cviků ".
2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 +
3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až
na úroveň třetího úkrytu.
3. Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně
v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za
obojek.
4. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.
5. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.
6. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod
může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.
7. Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na
vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.
8. Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po
vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za
psem ihned po vypuštění psa.
9. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a
vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.
10. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí
ukončení obrany.
Zkouška pracovní upotřebitelnosti II.stupně ZPU 2.
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Tato zkouška byla v plném rozsahu převzata z původního ZŘ. Neodpovídá plně
proklamací a vůbec sytému daného ZŘ, nelze jí tedy považovat za jediné
vyústění systému zkoušek KJ ČR Brno. Jde však o zkoušku uznávanou
vedením naší kynologie pro třídu pracovní a udělování titulu Champion ČR
pro pracovní plemena.
I. Stopa
Max bodů
Cizí, 30m dlouhá, 2x lom v pravém úhlu, 2 předměty
100
II. Poslušnost.
1. Přivolání s předsednutím před psovoda.
10
2. Ovladatelnost bez vodítka.
10
3. Průchod skupinou osob.
10
4. Sedni lehni vstaň (krok před psovodem).
10
5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem).
10
6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním).
10
7. Aport přes překážku (předmět psovoda).
10
8. Kladina nízká (jedním směrem).
10
9. Vysílání (min.15m).
10
10.Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu).
10
III. Obrana.
1. Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny).
10
2. Vyštěkání.
10
3. Přepad psovoda z úkrytu (náznaky úderů).
30
4. Zadržení (hladké, 30m).
50
Zapsala J.Kubová

Kavkazák nebo leonberger.
K našemu Aramisovi jsme jako jeho kamarádku pořídili malou
asiatku s kterou jezdíme na setkání ruských plemen pořádané klubem
KRAOP . Jako doprovod s námi pochopitelně je i Aramis. který si ji úporně
hlídá a před ostatními necouvne, ovšem ostatní chovatelé asiatů a kavkazanů
oceňují jeho klidnou , nekonfliktní povahu, rozdílnou proti stále řvoucím KO.
Setkání je zaměřené na testy povahy, která je pro tato plemena jiná než jakou
jsme znali z KCHL.Je to o samostatném rozhodování psa, který nemá couvnout
před napadením. S mladými zvířaty se provádí kruhová obrana, pak u starších
je obrana samostatná bez majitele. Také jsme to zkusili s Aramisem a když na
něj figurant mával, křičel tak vrtěl ocasem jako na nejlepšího kamaráda a asi si
myslel, že si bude hrát.. Potom jsme zkusili test bez nás. Uvázali jsme jej u
plotu, schovali se, aby nás neviděl a jak k němu šel figurant , tak opět ocas jako
korouhev, mával s ním na uvítanou a následovalo opět figurantovo mávání a
poskoky, napřahování a pes nic. Trvalo to do doby, než se opět rozmáchl
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napřáhl a to už se Aramisovi nějak nezdálo, tak zpozorněl a najednou jej ten
cizí člověk dopálil a než stačil švihnout tak se z hodného a ovladatelného
leonbergra stal řvoucí kavkazák, který na toho útočícího člověka taky zaútočil
a necouvl. Někteří KO jsou si s našimi leonbergry pro nezasvěceného člověka
fyzicky hodně podobní, ale povaha je úplně rozdílná. Co dodat, jsme rádi, že
máme takového psa, který pozná, kdy má být samostatně ostražitý,
Toncarovi

Jak uchovnit leonbergera
Kdo s chovem začíná nebo zatím pouze uvažuje o pořízení psa, často
váhá, zda štěně s PP, když to uchovnění je tak "časově, finančně i jinak
náročné", jak se mezi laickou veřejností říká. Abych tuto obavu nebo spíše
pověru vyvrátila, zkusím srozumitelně vysvětlit, co uchovnění všechno obnáší
časově a finančně.
Svod mladých
Co vás tedy čeká na cestě od pořízení štěněte k chovnému zvířeti?
První chovatelská povinnost je svod mladých. Je to svým způsobem výstava,
ale sloužící pouze ke klubovým a chovatelským účelům. Tzn., posuzuje zde
obvykle hlavní poradce chovu nebo rozhodčí, probíhá na klubovém setkání, ale
samotné vystoupení v kruhu je jako na výstavě. Svodu se účastní psi starší 6
měsíců. Na svod je třeba se předem přihlásit, termín i přihlášku najdete vždy s
předstihem ve zpravodaji klubu nebo na webových stránkách. Platí se také
poplatek 100, Kč pro člena a 200, Kč pro nečlena klubu. (tj. u KCHL, u nás v
MSKCHPL je svod mladých zdarma poznámka redakce)
Účelem svodu je zhodnotit jednotlivé vrhy jako celky. Tzn. do kruhu
nenastupují zvířata podle věku, ale vždy jeden vrh psi i fenky dohromady. Za
ideální situace by měl nastoupit celý vrh nejlépe i s matkou a otcem, ale realita
je bohužel odlišná a úspěchem je, nastoupí li větší část vrhu. Vás jako majitele,
ale účast sourozenců nemusí nijak zajímat, svod není podmíněn počtem
přihlášených štěňat z vrhu. Potom vše už probíhá jako na výstavě. Všichni
předvedou pohyb po kruhu, postaví psa do postoje a poté jsou posuzována
samostatně jednotlivá zvířata. Každému se zkontrolují zuby, psům samcům
varlata a každý předvede samostatně zvíře v pohybu. Pro mnohé majitele
generálka na výstavy, jen zde je posuzovatel shovívavější, takže toleruje štěněčí
neposednost a majitelovu nervozitu a neznalost předvádění.
Výstavy
Další, co musíte splnit, chcete li mít chovné zvíře, jsou výstavy. Kolik
jich absolvujete, záleží jen na vás. Ale pro uchovnění je třeba mít posudek z
výstavy klubové, speciální národní či mezinárodní z tříd pro "dospělé" tzn.
mezitřídy, třídy otevřené nebo třídy vítězů. Posudek musí být s hodnocením
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VD nebo lepším tedy máte li hodnocení Velmi dobrý případně Výborný je vše
v pořádku a stačí vám výstava jedna. Jestliže se vám tentokrát nezadařilo a
posudek je Dobrý, Dostatečný nebo hůře, potom vám tato výstava pro
uchovnění nestačí.
Nemusím ale snad zmiňovat, že mít leoního dorostence do 15 měsíců
na dvoře a poté vyrazit na první výstavu této úrovně, je začátek pěkného
trapasu. Pes se na výstavní šrumec musí naučit, ostatně vy také, takže jedna
výstava do chovu vám až na výjimky nemůže stačit! Je třeba alespoň minimální
výstavní trénink. Nechcete li utrácet tolik, máte ještě možnost nejdříve pár
výstav objet pouze jako divák, samozřejmě i se psem, kdy se budete mít oba
šanci rozkoukat a vy okoukáte techniku vystavování. A teprve potom pár
výstav přihlásit. Tato varianta je levnější, ale na cenné výstavní zkušenosti
méně hodnotná. Kapitola o vystavování je velice obsáhlá, ale více jste se mohli
dočíst v jednotlivých číslech zpravodajů. Finanční nákladnost výstav se liší
podle jejich úrovně. Klubové a speciální se pohybují kolem 400 500, Kč
národní a mezinárodní potom stojí 700 900, Kč za přihlášku.
Ideální příležitostí pro socializaci je pro začátečníka potom klubový
sraz, ten se pořádá pravidelně dvakrát ročně. Jsou to akce velice příjemné, kde
se sejde velké množství stejných bláznů, a všichni vám rádi poradí či pomohou.
Kromě toho samotné posuzování na klubové výstavě, která je skoro vždy
součástí těchto srazů, je obvykle mnohem shovívavější k nedostatkům mladého
psa a nezkušeného majitele. Také probíhá svod a bonitace, tak můžete vše pro
začátek okouknout. V neposlední řadě srazy bývají v krásných rekreačních
areálech, obvykle se točí i prasátko na rožni, takže je to příjemná byť krátká
dovolená.
Zdravotní podmínky
Že k účasti na bonitaci (uchovnění) musíte mít psa patřičně
naočkovaného, snad ani nemusím zmiňovat. Samozřejmostí také je mít zvíře
plnochrupé (chybět smí pouze M3), ale zda má váš pejsek všechny zuby a
správný zkus, zjistíte na svodu i na každé výstavě, kde je psům kontrolují. U
psů samců musí být také dvě sestouplá varlata. Nutno dodat, že varlata musí
být sestouplá bez přičinění veterináře! Z chovu psa vyloučí i jakýkoli
chirurgický zákrok, kterým byla odstraněna některá vada zmíněná ve standardu
jako vylučující. Někdo namítne, že tyto zásahy nebo pomoc veterináře se těžko
dokazují, ale je to na nás zodpovědných majitelích, abychom byli poctiví,
chceme li mít zdravou leoní populaci bez dědičných vad. Takže vše poctivě
hlásíme a záleží na klubových směrnicích, zda takový zásah je nebo není
překážkou pro uchovnění.
Takže jediné veterinární vyšetření, které budete potřebovat, je rentgen
dysplazie kyčelních kloubů DKK. Ten lze provádět u zvířat starších 18 měsíců.
Provede vám ho každý lépe vybavený veterinář, ale vyplatí se vyhledat
veterináře, který s tímto výkonem má dostatek zkušeností. Protože samotné
vyhodnocení, resp. stav kloubů na snímcích je závislý na správném uložení psa
při snímkování. A pozor! RTG na vyhodnocení DKK vám veterinář zapíše
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do PP, takže jej lze provést
jednou maximálně dvakrát
za život! Druhý „pokus“ je
možný v případě,
že vyhodnocovatel napíše, že
snímky jsou špatně
provedené. Potom máte
nárok na přesnímkování
zdarma u veterináře, který
provedl původní snímky, ale
neumím si představit, jak ho
"donutíte" zopakovat
snímkování znovu zdarma,
když on bude trvat na tom, že snímky jsou čitelné… Určitě ale můžete
přesnímkování absolvovat u veterináře, určeného klubem k
vyhodnocování, ale potom budete platit snímkování znovu. Nejlepší je,
rovnou dobře vybírat, kam na rentgen půjdete a hledat osvědčená
pracoviště. Čistě teoreticky je možné ještě třetí snímkování, jestliže se
oficiálně proti vyhodnocení odvoláte a splníte další formální podmínky,
které zde nebudu rozepisovat, protože tato situace není příliš častá. V
případě zájmu, ale můžete podrobnosti zjistit u hlavní poradkyně chovu.
Samotný rentgen vám ještě nezajistí uchovnění! Musíte mít výsledek
maximálně 2/2. Tato problematika je velice obsáhlá, takže by hravě stačila
hned na několik článků. Tedy jen
na okraj. Kyčle se hodnotí
stupnicí 0 4, kdy nula je
výsledek negativní (tedy
nejlepší), čtyři je stupeň nejtěžší
dysplazie. Aby váš pes mohl do
chovu, musí jeho kyčle být
hodnoceny 0, 1 nebo 2, na
kombinaci těchto stupňů potom
už nezáleží. Jedna noha může být
lepší, druhá horší,… ale ani jedna
nesmí být hodnocena 3 nebo 4.
Co se týká ceny,
pohybuje se tento výkon kolem
2.000, záleží na veterináři, na
druhu narkózy a na samotném
průběhu výkonu. Pozor ale,
protože cena může i
několikanásobně vzrůst, budou li
komplikace nebo výkon jakkoli
nadstandardní! Je tedy dobré,
zeptat se na orientační cenu na
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konkrétním pracovišti předem.
Další nutnost spojená s DKK je
samotné vyhodnocení. Klub má
stanoveného konkrétního
veterináře, který musí
vyhodnocení rentgenů provést,
od září 2009 platí, že pro
bonitaci se uznává pouze a
jedině vyhodnocení od klubem
pověřeného veterináře! Tento
úkon je pochopitelně také
placený a to částkou 450, Kč za
vyhodnocení dysplazie
kyčelních kloubů, případně
částkou stejnou za vyhodnocení
dysplazie loketních kloubů, ta
ale není k uchovnění
požadována.
Bonitace
Samotná bonitace tedy
uchovnění probíhá obvykle
dvakrát ročně. Opět platí, že termín i přihlášku najdete v klubovém zpravodaji
nebo na stránkách klubu. Finanční nákladnost bonitace je celkem malá, záleží,
zda jste nebo nejste členem, platíte 200, nebo 1000, Kč pro nečlena.
Bonitace obsahuje vážení a měření a zhodnocení exteriéru. Hlásit
můžete zvířata již od 18 měsíců, chovat je ale možné na těchto zvířatech až po
dovršení věku 24 měsíců. Horní hranice pro omezení chovnosti je věkem
zvířete, který má klub stanovený. Již uchovněný pes či fena nebude zapsán na
krycí list a chovné feně nebude vystaven krycí list, uplyne li více než 24
měsíců od poslední účasti na výstavě pořádané MSKCHPL se známkou nejhůře
velmi dobrá. Neboli alespoň 1x za dva roky musíte absolvovat výstavu
pořádanou MSKCHPL se známkou nejhůře VD, aby byla chovnost stále platná.
Na bonitaci si sebou musíte vzít očkovací průkaz s platným
očkováním, originál PP (nemáte li v něm zapsanou požadovanou výstavu,
vezměte si i posudek z této výstavy) a vyhodnocení DKK ne snímky! ale psané
hodnocení.
Cesta k uchovnění
úspěšně absolvovaný svod mladých
plnochrupé zvíře, u samců obě sestouplá varlata, platné očkování
vyhodnocená DKK s výsledkem maximálně 2/2 (RTG cca 2000,
Kč + vyhodnocení 450, Kč)
výstava (klubová, speciální, národní, mezinárodní) s posudkem VD
nebo V (400, až 900, Kč dle druhu výstavy)
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splnění minimálních výškových limitů (pes 72 cm, fena 65 cm)
exteriér bez vady vylučující z chovu
samotná bonitace (200, pro člena)
alespoň 1x za dva roky musíte absolvovat výstavu pořádanou
MSKCHPL se známkou nejhůře VD
k bonitaci lze hlásit zvířata starší 18 měsíců
Kolik stojí uchovnění

Předem varuji, že toto je pouze hrubý odhad a výdaje jsou
individuální! Tento orientační součet je spíše za ideální situace! Výdaje za
krmení, očkování, cestovní náklady apod. nepočítám, protože ty platíte bez
ohledu na to, zda máte psa chovného nebo ne!
Podle výše napsaných výčtů si každý může spočítat, že uchovnění u
MSKCHPL potom vychází v ideálním případě na 3.100, Kč člena klubu.
Nečlena potom na 3.400, Kč. ( od loňských schválených změn členskou
schůzí podstatně více –pozn. Redakce). Na ideály ale věří málokdo, je tedy
třeba určitě počítat s výdaji trochu většími (přinejmenším za větší počet
výstav). Sečteno a podtrženo, uchovnění vás může stát cca 3.500, Kč máte li
víc štěstí než rozumu… Nebo také mnohem více nebo se jeho cena bude
pohybovat v rozumných mezích, kdy vše nejde úplně ideálně, ale i tak nikde
nebyl větší zádrhel a výdaje na uchovnění mohou být kolem 5.000, Jak jsem
napsala výše, toto je pouze hraní s čísly, realita může být odlišná a hlavně je
individuální u každého psa!
Ale výdaj to není jednorázový, cesta k uchovnění trvá nejméně rok
a půl či dva roky, takže platíte průběžně menší částky a ne najednou tuto
sumu! Kromě toho krmení, výbava, pamlsky, veterinář a další péče vás
pro psa stojí mnohem více! Takže argumentuje li někdo, že jeho pes je
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nechovný proto, že to stojí moře peněz a času, tak buď na svého psa kašle,
nebo lže… Není to nic, co by nebylo v časových a finančních možnostech
normálního majitele!
S. Špičáková

Handlujeme k vítězství
Kurz vystavování pod vedením světově uznávaného handlera a lektora
Gerarda O'Shea
13. 14.2. 2010

Hlavním cílem tohoto kurzu je pomoci vám připravit svého psa na výstavní
kariéru tak, aby ho pobyt v kruhu bavil.
Kurz se skládá ze dvou lekcí po 4 hodinách a je rozložený do dvou dnů. Během
kurzu se naučíte mnohem více, než jen jak předvést svého psa. Dozvíte se a
vyzkoušíte si moderní techniky práce se psem jako je shaping, clicker training,
targeting atd. Zaměříme se také na pravidla vystavování a jak je využít ke
svému prospěchu.
Kontakt: Petra Krejčová email: nyathirr@gmail.com
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tel: +420 724 639 041
skype: nyathi1
Převzato z internetu i s fotografií

Zajímavá kynologická literatura 2009
Od štěněte ke psu, jak vychovat bezproblémového psa
Autor: Žertová Hana
Popis
Kniha Od štěněte ke psu obsahuje základní pravidla soužití lidí a psů,
která by měli znát všichni, kdo uvažují o koupi psa. Je určena především pro
majitele malých štěňat, které vede krok za krokem všemi úskalími prvních dnů
společného života a učí je správně svému štěněti rozumět. Ukazuje, jak
jednoduše a přirozeně naučit štěně čistotnosti, tolerování samoty, vycházení s
cizími lidmi a psy, jak být pro štěně středem vesmíru a jak je motivovat k práci
a dobrému chování.
Důležité kapitoly jsou pro lepší názornost doplněny případy
nežádoucího chování psů z autorčiny praxe. Knížka je psána jazykem dobře
srozumitelným i dětem. Ty si ji určitě oblíbí také díky téměř 150 krásným
fotografiím Jiřího Šimečka.
Nakladatelství: Zvířata a zdraví. Rok vydání 2009. Vazba: Vázaný
ISBN: 978 80 254 5504 3EAN: 9788025455043

Pes pěstěný a krásný Jak na to
Autor:Heike Schmidt Röger
Popis
Poskytněte vašemu chlupáči špičkovou péči od hlavy až po tlapky.
Víte, jaký typ srsti má váš pes? Jak se poprat s parazity a zplstnatělými smotky?
A jaký je správný postup při čištění očí i při péči o zuby? Seznamte se se vším,
co ovlivňuje psí krásu – se správnými doplňky výživy se váš miláček blýskne v
každé situaci.
Dopřejte mu také balzám pro psí duši – díky masáži a akupresuře se
bude cítit báječně. A hlavně: Pohyb a hra podporují dobrý zdravotní stav.
Nakladatel:Vašut. Rok vydání: 2009. Vazba: Paperback
Doporučená cena: 99, Kč
EAN: 9788072366712 ISBN: 978 80 7236 671 2

Pes ve stáří
Autor: Schmidt Rögerová Heike, Blank Suzanne
Popis
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Praktický průvodce pro všechny majitele starých psů. Obsahuje
podrobné odpovědi na otázky týkající se výživy, běžné péče a zdraví. Kniha
vám poskytne důležité rady, jak co nejlépe pečovat o stárnoucího psa. Text
doprovází více než 280 barevných fotografií, přehledové tabulky a odpovědi na
nejčastější otázky. Nakladatelství: Slovart.Rok vydání: 2009. Vazba:
Paperback.
Doporučená cena: 249, Kč
ISBN: 978 80 7391 107 2 . EAN: 9788073911072

101 otázek, na které se váš pes bude ptát
Popis
Kéž by můj pes uměl mluvit! Každý, kdo měl nebo má psa, porozumí této
touze. Nyní se přání mění ve skutečnost.
Tato kniha předkládá otázky, na které by se váš pes zeptal, kdyby
mohl mluvit. Najdete zde i odborné rady ohledně výcviku, péče, krmení,
kartáčování a porozumění projevům vašeho psa; to vše vám pomůže zajistit
svému čtyřnohému příteli spokojený a zdravý život.
Nakladatel: Svojtka&Co. Rok vydání: 2009. Vazba: Paperback.
Běžná cena : 161, Kč
ISBN: 9788025601426 EAN: 9788025601426
Zapsala. Zemanová

Kynologický slovník

L

L
Oficiální zkratka pro plemeno Leonberger (Leonberger)
LA
Oficiální zkratka pro plemeno Lhasa Apso (Lhasa Apso)
LA 1 3
Zkouška agility 1 až 3 stupeň pro velikostní kategorii LARGE – L
(velký od 43 cm)
LAI
Oficiální zkratka pro plemeno Lapinporokoira (Lapinporokoira
(Lapponian Herder))
Láje
Smečka psů používaná ke štvaní zvěře.
LAK
Oficiální zkratka pro plemeno Lapinkoira (Suomenlapinkoira)
Laktace
Tvorba mléka na základě hormonálního impulsu v organismu
(poporodní stav)
LAP
Oficiální zkratka pro plemeno Laponský pes (Ruotsinlapinkoira
(Lapphund))
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LC
Oficiální zkratka pro plemeno Louisianský leopardí pes (Louisiana
Catahoula)
LE
Oficiální zkratka pro plemeno Levesque (Levesque)
Leader
Vůdčí pes spřežení
LEO
Oficiální zkratka pro plemeno Lvíček (Petit Chien Lion)
LGR
Oficiální zkratka pro plemeno Lagotto romagnolo (Lagotto
romagnolo)
Lift
Disciplína na zkouškách práce ovčáckého psa spočívající v převzetí
ovcí a jejich uvedení do pohybu. Pes se v dobrém odstupu dostane
přímo za ovce, má se tam, vestoje nebo vleže, zdržovat tak, aby v
klidu vzaly na vědomí jeho přítomnost. Na povel psovoda se pes
sebejistě přiblíží k ovcím tak, aby je přiměl ke klidnému pohybu,
pokud možno v přímé linii, přes parkúr k ovčákovi.
Line out
Povel mushera leaderovi (vůdčímu psu spřežení) k napnutí vodící
šňůr, vyslovuj „lajn aut“
Liniová plemenitba
Vzdálená příbuzenská plemenitba založená na linii jednoho nebo více
kvalitních jedinců, kteří se vyznačují dědičnou ustáleností v
požadovaných znacích a vlastnostech. Pokud si i potomstvo zachová
tyto charakteristické znaky, hovoří se o této skupině jako o základu
chovné linie.
LR
Oficiální zkratka pro plemeno Labradorský retriever (Labrador
Retriever)
LS
Oficiální zkratka pro plemeno Landseer (Landseer)
LT
Oficiální zkratka pro plemeno Lakeland terier (Lakeland Terrier)
Luxace pately
Vykloubení čéšky. Jedná se o nedostatečné vyvinutí kloubní hlavice,
jamky nebo jsou příliš volné kolenní vazy, což vzniká jednak
degenerací vlivem dědičnosti, nebo po různých úrazech. Nejvíce se
toto onemocnění vyskytuje u malých plemen. Jedinci s pozitivním
nálezem by neměli být dále využíváni v chovu.
LZ
Lesní zkoušky
LZH
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Oficiální zkratka pro plemeno Švýcarský honič Lucernský honič
(Schweizer Laufh. Luzerner Laufhund)

Z internetu

Světová výstava psů 2010
se koná v Dánsku 24. 27. června.
Konečná uzávěrka přihlášek. 30.04.2010
MCH Messecenter Herning Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
DK 2680 Solrød Strand
www.dansk kennel klub.dk
Speciální výstava leonbergerů: 26.06.
Při světové výstavě: www.leonberger.dk
Výstavní adresa:
MCH Messecenter Herning
Vardevej 1
DK 7400 Herning
Danmark
www.mch.dk

Výstavy v I. čtvrtletí 2010
Česká republika
Duo CACIB Brno 06. a 07.02.
II.uzávěrka: 13.1.2010
ČMKU
Jankovcova 53
170 00 Praha 7
tel:.+ 420 234 602 275
fax:+ 420 234 602 278
e mail: cmku@cmku.cz
www.cmku.cz
MVP České Budějovice, 24. 25. 04.
I. uzávěrka: 05.03 II.uzávěrka: 19.03.
Českomoravská kynologická jednota,
Českobudějovický kynologický klub
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P.O. Box 238, Klostermannova 7,
370 04, České Budějovice
MVP Praha, 01. 02.05.
Český kynologický svaz,
ČKS, U Pergamenky 3,
170 000 Praha 7
Slovensko
MVP EastCup, Prešov 19. 21. 02.
II. uzávěrka: 19.01. 2010
MKK Slovakia Dog
Mlýnska 28O
925 22 Vel’ké Úl’any
Slovakia
www.slovakiadog.eu,
http://eastcup.slovakiadog.eu/
Německo
CACIB Mnichov 06. 07. 03.
I. uzávěrka: 08.01. II. uzávěrka:.22.01.
STICH Messeservice Thowaldsenstr. 29
80335 München
Tel.: 0 89/1 23 46 34
Tel.: 0 89/1 23 49 17
E Mail: info@vdh bayern.de
Internet: http://www.vdh bayern.de
CACIB Offenburg, 13. 14. 03.
I. uzávěrka: 29.01. II. uzávěrka:.12.02.
Sylvia Bort
Gutachstr. 19
71069 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31/26 72 33
Tel.: 0 70 31/26 64 86
E Mail: landesverband@web.de
Internet: http://www.vdh bw.de
MVP Drážďany 10. 11.04.
I. uzávěrka: 31.01. II. uzávěrka:.28.02.
Schimmer Druck GmbH
z. H. Frau Birgit Schimmer
Dr. Helmut Schreyer Str. 10
04509 Delitzsch
E Mail: meissner@vdhsachsen.de
Internet: http://www.vdhsachsen.de
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MVP Berlin, 17. 18, 04.
I. uzávěrka: 14.02. II. uzávěrka:.07.03.
Gerhard Wilms
Landshuter Str. 22
10779 Berlin
Tel.: 0 30/25 46 91 39 Internet: http://www.vdh bb.de
MVP Lingen, 24. 25. 04.
I. uzávěrka: 27.02. II. uzávěrka: 11.03
Hannelore Marx, Rossinistr. 13
49565 Bramsche
Mail: ilona.kroos@osnanet.de
http://www.verein der hundefreunde.com
Polsko
CACIB Rzeszów, 13 14.02.
Uzávěrka přihlášek: 24.01.2010
Związek Kynologiczny w Polsce
oddział v Rzeszowie
35 042 RZESZÓW 3,
ul. świrki i Wigury 8
tel.(0048) 017 854 17 40, (0048) 017 850 52 51,
(0048) 017 854 81 80 fax. (0048) 017 850 52 52
www.zkwp.rzeszow.pl
wystawa@zkwp.rzeszow.pl
MVP Katowice, 26. 28.03
Uzávěrka přihlášek: 31.01.2010
40 048 Katowice,
ul.Kościuszki 42 (skrytka poczt. 321)
(0 32) 251 67 80, (0 32) 251 30 80
sekretariat@zkwp.katowice.pl
www.zkwp.katowice.pl
MVP Opole, 24. 25.04.
Uzávěrka přihlášek: 31.03..2010
45 357 Opole, ul.1 Maja 92
skrytka poczt. 564
453 72 86, 456 44 76,
fax 0048 89 6790 132
http://www.zkwp opole.pl/
e mail wystawa.opole@zkwp.pl
Rakousko
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CACIB Graz , 06 a 07. 03.Diese E Mail Adresse ist gegen Spam Bots
geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können
I. uzávěrka:10.01.II. uzávěrka: 07.02.
Steirischer Hundesport Klub,
A 8020 Graz, Annenstraße 66
Tel: +43(0)316/71 17 03,
Fax: +43(0)316/71 10 174,
e mail: gweisz@aon.atDiese E Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt,
Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können
www.IHA Graz.at
IHA Wieselburg, 10. 11. 04
I. uzávěrka: 07.02.II. uzávěrka: 11.03.
ÖKV
Siegfried Marcus Strasse 7,
A 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667,
Fax: +43(0)2236/710 667 31
e mail: ausstellungen@oekv.at
Maďarsko
CACIB Miskolc 03. 04.04.
I. uzávěrka: 03.02.II. uzávěrka: 04.04.
MEOE Miskolci Önálló Jogú Szervezete
3532 Miskolc, Gyıri kapu 117.
Tel/fax: 06 46/401 949,
06 46/403 064, 06 46/402 232
e mail: meoemiskolc@upcmail.hu
www.kennelclub.hu

Výsledky výstav IV.čtvrtletí 2009
Klubová výstava,Leonberg 27.09.2009
Rozhodčí: Hiddes (NL),Kokkonen (Fin),Knape,Güllix,
Hellener,Ogorzelski,Pleibel Seyffert
Psi
Tř.pracovní
V1
Feny:
Tř. otevřená

Majan´s Zeuss the Star of North
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V
Tř. chovatelská
V4
Tř. šampiónů
V3

Henriett C Bora z Miloticek
Husarka C. Bora z Miloticek
Franciss Bess Ensson Bohemia

IHA Tulln, Rakousko 4.10.2009
Rozhodčí: M. Kerekés (A)
Feny
Tř.otevřená
V1,CAC, CACIB
Husarka C. Bora z Milotiček

Klubová výstava S L K, Bratislava 09.10.2009
Rozhodčí: Junehall,
Psi
V
Feny
Tř.otevřená
V3
V

S, Güllix, D.
Fram Ensson Bohemia

Heriett C. Bora z Milotiček
Husarka C. Bora z Milotiček

Světová výstava , Bratislava 10.10.2009
Rozhodčí: Vondrouš Otakar, CZ, Wiblishauser Hans, D
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC, Jun.svět.vítěz,NM
Kinglords Mr. Shogun
Mezitřída
V1CAC
Báró Diamant v. Bergen
V2,res.CAC
Maxmilián od Pálfych
Tř.otevřená
V1,CAC
Bugsy Roy Arcondia
V2,res..CAC
Ferina z Leonkovho Raja
Třída šampiónů
V1,CAC,CACIB,BOB,SV
Kwenobe Balfen Hullanta
V2,res.CAC,res.CACIB
Dasty E. Bora z Milotiček
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC, Jun.svět.vítěz
Lionslord Byzantia
Mezitřída
V1CAC
Juhászvári Kedves Héra
V2,res.CAC
Fraga z Leonkovho Raja
V
Aylin z Paskovského Panství
VD
Anna Golden Bohemica
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Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
VD
Třída šampiónů
V1,CAC ,CACIB,SV
V2,res.CAC,res.CACIB
Tř.veteránů:
V1, Svět.vítěz vet.,NV

Kwenobe Balfen Cherika at Ridingban
Aiko von Benštejn
Alma Lony z Vyšehořovic
Ezra D. Bora z Milotiček
Pyremetsän Capsella
Susi

CACIB,vítěz VDH,Dortmund 16.10.2009
Rozhodčí: Hellener,D.
Feny:
Tř. otevřená
V 2 , Res.CAC,Res.ChA
Tř. šampiónů
V 2, Res.CAC, Res.ChA

Husarka C. Bora z Miloticek
Cácorka H. Bora z Miloticek

NVP Brno 17. 18.10. 2009
Rozhodčí: Beneš, CZ
Psi
Tř.mladých
VD 1
Mezitřída
VD2
Tř. otevřená
V1,CAC
Tř. šampiónů
V1,CAC
V2,res.CAC
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC, CACIB,BOB
V2,res.CAC
VD3

Berino Vanika vom Bauernhof
Orion Lesní lom
Fido Nobert
Dag Me Dojet
Bard Roy Happy Leon

Gwenn Win Slve Leon
Havanna v. Dreiburgendland
Aiko von Benštejn
Hanah Assa Říčany
Andy Danthe Caro
Isis vom Welland
Heriett C Bora z Miloticek
Elizabeth z Plaského údolí
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VD

Delly Assa Říčany

MVP České Budějovice 24. 25.10. 2009
Rozhodčí: K. Hořák, ČR
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,CACIB,BOB
V2,res.CAC.res.CACIB
V3
V4
Tř.veteránů
V1,Nej.vet
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
VD 3
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
VD3
Tř.otevřená
V1,CAC,res. CACIB
V2,res.CAC
V3
VD
Tř.šampionů
V1,CAC,CACIB

Gerry Carsten Salve leon
Rosacaen Eleocharis
Bergan Bohemia Qwerty
Douglas Leo v. Jerichower Land
Bugsy Roy Arcondia
Kansas vom Welland
Fido Nobert
Engel Lví chov

Greis Waneta Salve leon
Jamila Löwe v. Zschopautal
Havanna v. Dreiburgendland
Aria von Benštejn
Inca Löwe v. Zschopautal
Cessi Severn í souhvězdí
Berenicca Baby Grand Aiveko
Elizabeth z Plaského údolí
Isis vom Welland
Heriett C. Bora z Milotiček
Fionna Fabrice v.Welland

MVP Praha 7. 8.11. 2009
Rozhodčí: J. Hodan,CZ
Psi
Mezitřída
V1,CAC
V2, res CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC,CACIB,BOB

Falco Baron z Plaského údolí
Beergan Bohemia Qwerty
Duffy Čejiva
Argo od Petrské brány
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V2,res.CAC
V3
Tř.šampiónů
V1,CAC, res.CACIB
V2, res.CAC
V3
Feny
Tř. mladých
V1,CAJC
V2
V3
VD
Mezitřída
V1,CAC,CACIB
V2,res. CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC,res. CACIB
V2,res.CAC
V3
VD
VD

Douglas vom Jerichover Land
Deny Najmurská cesta
Caygar Bee od Mlýnského rybníka
Bard Roy Happy Leon
Falco Ensson Bohemia

Gloria Win Salve Leon
Gwen Win Salve Leon
Greis Eane Salve leon
Bára od Skrytého lesa
Freana z Leonkovho raja
Cessi Severní souhvězdí
Inca Löwe v. Zschopautal
Aria von Benštejn
Elizabeth z Plaského údolí
Avril von Benštejn
Alma Foresta z Vaňovské stráně
Azza Foresta z Vaňovské stráně

CAC Friedrichshafen, 14.11.2009
Rozhodčí: Roland Ogorzelski
Feny:
Tř. otevřená
V 1, CAC,ChA

Husarka C. Bora z Miloticek

CACIB Friedrichshafen, 15.11.2009
Rozhodčí: Willi Güllix
Feny:
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Tř. otevřená
V4
Husarka C. Bora z
Miloticek

Něco málo od našich
přátel
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Vážení členové,
opět tu máme nový rok. Redakce časopisu vám všem děkuje za to, co
jste jak pro časopis, klub, tak i pro své chundelaté kamarády udělali. Víme, že
naprostá většina z vás je nepovažuje za věc, jak to máme uvedeno v našich
zákonech, ale za člena rodiny a u někoho dokonce za plnohodnotného člena
rodiny.
Ano, je s nimi někdy hodně práce, ale ruku na srdce, kolikanásobně
nám to během roku svojí láskou vrátí. Jsme rádi, že se nám alespoň trochu
podařilo rozhoupat snad stydící se část členské základny a docílit zvýšení počtu
vašich příspěvků. Jen vás prosíme, nepolevujte. Když váš příspěvek neuvidíte
hned v dalším čísle, nemusíte mít strach, že nebude otištěn. Může se stát, že
číslo je již plné, nebo že jsou třeba dva příspěvky podobné a my si ten váš
schováme pro některé další číslo. V našem Zpravodaji neexistuje cenzura a
pokud příspěvek neobsahuje hrubé a vulgární části, není důvod k neotištění.
Na závěr se i redakce připojuje k přání všeho nejlepšího, hodně zdraví
pro vás i pro všechny leony a rádi se s vámi všemi uvidíme na našich setkáních.
Na závěr bychom rádi čtenáře a hlavně přispěvovatele na něco
důležitého upozornili. Příspěvky od vás došlé otiskujeme tak, jak jsme je od vás
obdrželi. Do jejich obsahu ze zásady nezasahujeme i když redakce nebo výbor
klubu má jiný názor, či to máme v našich normativech uvedeno jinak.
Dovolujeme si pouze opravit případné gramatické chyby nebo číselné údaje,
které neodpovídají skutečnosti. Za myšlenkový obsah, případně za závěry v
článku uvedené si pisatel odpovídá sám.
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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