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Moravskoslezský klub
chovatelů a přátel

leonbergerů

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

Adresa ČMKU:
Úřední hodiny:

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

MVDr Jiří Költö, 561 33 Horní Heřmanice 21
tel. 737 586 318
Ing. Josef Zeman, 330 08 Zruč Senec,
Jedlová 357, tel: 602 260 375
Petr Novák, 360 01 Karlovy Vary,
Sedmidomky 76, tel: 602 425 871
Jana Kubová, 628 00 Brno,
Prokopa Velikého 41, tel: 544 217 549
Helena Pantůčková, 625 00 Brno,
Gruzínská 1, tel: 547 240 815
Jankovcova 53, blok C, 170 00 Praha 7
www.cmku.cz
úterý: 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
středa: 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
L. Hromádko
hromadko@cmku.cz
I. Jarošová
cmku@cmku.cz
L. Fairajslová
fairajslova@cmku.cz
I. Leová
leova@cmku.cz
Ing. K.Fialová
fialova@cmku.cz

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

Adresa pro zasílání snímků dysplazie kyčelních kloubů:
MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov, tel. 602 538 724
Na tuto adresu je nutno bezprostředně po zrentgenování zaslat snímek a částku
450, Kč za vyhodnocení snímku a odeslání výsledku. Za vyhodnocení
kyčelních i loketních kloubů je to částka 750, Kč. Pro bonitaci je povinné
vyhodnocení kyčelních kloubů, snímky a vyhodnocení loketních kloubů není
povinné.. Bez zaplacení nebude vyhodnocení DKK provedeno
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Vážení přátelé, členové MSKCHPL
Máme tu jaro a pro všechny pejskaře začíná ta pravá sezóna.
S příchodem teplejších dnů se vydáváme na delší procházky, bok po boku
našich kamarádů leonů. Rovněž jsme nalákáni různými psími akcemi a
výstavami. Určitě mi dáte za pravdu, že výstavy psů vnímá jinak divák a jinak
vystavovatel. Pro toho prvého to bývá poklidný den plný zážitků. Pro
vystavovatele je to den trochu hektický, poznamenaný nervozitou, očekáváním,
nadějemi i radostí či zklamáním.I my se těšíme na setkání s vámi, našimi členy,
ve společnosti miláčků leonbergerů, na letošní jarní výstavě v Zubří.
Jaro je symbolem nových počátků a nám po boku stojí naši psí
kamarádi a doufám, že si vše užijeme společně v dobré pohodě.

Výbor MSKCHPL

4

Přehled krytí a vrhů
Z Poběžovického kopce
FIDO Nobert
Otec
KYRA FLORENCIE Zařické
údolí
Matka
2.1.2011
Datum narození
12
Narozeno

Chovatel

Psů

Fen

Chov. stanice

6

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

Psů

2

Bella Amicizia
FIDO Nobert
ANNDY Dante Caro
Matka
2.2.2011
Datum narození
11
Narozeno

I.krytí
II.krytí

A

Odchováno

10

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chovatel
I.krytí

Psů

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Otec
Matka
Datum narození
Narozeno

Nobert
ARTOS QUINO von der
Osnitz
HAVANNA
von Dreiburgenland
11.2.2011
9

Chovatel
I.krytí

Odchováno
Fen

5

4

Pimek Ludvík
25.11.2010
26.11.2010
C
5

3

Plášková
Aranka
4.12.2010
A

Šimkovská
Anna
12.12.2010

II.krytí
Vrh

Psů

4.11.2010

Vrh

Chov. stanice
Otec

Chov. stanice

Benáková
Jarmila
2.11.2010

G

Chov. stanice
Otec

Golden Bohemica
FRAM Ensson Bohemia

Chovatel
I.krytí

Matka

ALMA Lony z Vyšehořovic

II.krytí

Datum narození
Narozeno
Psů

Chov. stanice
Otec
Matka

Vrh
Odchováno
Fen

Nemilská tvrz
MANDIES od Pálfych
GINA Z. Bora z Milotiček

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Golden Bohemica

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

ANNA Golden Bohemica

II.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Smejkal David
13.1.2011
15.1.2011
C

Hrdlovičová
Zuzana
17.1.2011
18.1.2011
B

Smejkal David
21.1.2011
D

Marečková
Kateřina

Chov. stanice

Z Alfovy zahrady

Chovatel

Otec

FIDO Nobert

I.krytí

27.1.2011

Matka

FABIEN z Alfovy zahrady

II.krytí

29.1.2011

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
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H

Otec

De Golden Heriett
BUD SPENCER MEMBER
of the Leogang

Matka

HERIETT C. Bora z Milotiček

Chov. stanice

Chovatel
I.krytí

28.1.2011

II.krytí

29.1.2011

Datum narození
Narozeno

Vrh
Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Od Skrytého lesa

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

ALGIDA Plánsky dvor

II.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chovatel

Otec

Z Vysokova
BERTINO
Vanika vom Bauernhof

Matka

NATÁLKA Lesní lom

II.krytí

Chov. stanice

I.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Novotná Hana

Chovatel

A

Čekalová
Radka
10.2.2011
C

Gintarová Petra
13.2.2011
B

Plachý Ondřej

Otec

BADY od Bezdynky

I.krytí

22.2.2011

Matka

CORA Myslibořické polesí

II.krytí

24.2.2011

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
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Zprávy výboru
Výbor upozorňuje všechny členy, že povinnost zaplatit řádné členské
příspěvky byla do 28.2.2011. Do této doby stačilo zaplatit 300, Kč. Pokud si
na tuto povinnost někdo vzpomněl později a zaplatil v době od 1.3. do 31.3,
měl povinnost zaplatit zvýšený poplatek 400, Kč. Pokud někdo nezaplatil ani
do 1.4.2011 přestal být automaticky členem MSKCHPL.
Výbor dále upozorňuje naše členy na možnost hromadného odběru
krevních vzorků při našem setkání a dvojvýstavě o víkendu 30.4. 1.5.2011
v Zubří. Odběr bude proveden 1.5.2011 po výstavě. Jedná se o krevní test na
polyneuropathii, který provádí bernská universita ve Švýcarsku. Podrobnosti a
přihláška k odběru je součástí dokumentu k setkání a k dvojvýstavě. Je také
možné si ji stáhnout z klubových stránek. (propozice k výstavě).
Polyneuropathií se zabývají kluby chovatelů leonbergerů ve většině států, kde
se toto plemeno vyskytuje. Je velice pravděpodobné, že povinnost testovat
leonbergery bude postupně zaváděna, tak, jak to již několik států má. Také náš
klub o této otázce jedná a výbor je připraven předložit členské základně na
příští členské schůzi návrh, jak by se měl k této nemoci postavit MSKCHPL.
Na výbor MSKCHPL se obrátila právní zástupkyně Jaroslavy
Šmrhové, se žádostí o zaslání smlouvy na poskytnutí chovatelského servisu.
Protože se jedná o obecný problém, který se týká i ostatních plemen, čeká
výbor klubu na usnesení z Valné hromady ČMKU, kde se projednávala
problematika poskytování chovatelského servisu pro žadatele, kteří porušují
chovatelské předpisy.
Byli jsme také informováni o opětovné změně vlastnictví fen
v Milotičkách. Feny jsou nyní pouze v majetku Jaroslavy Šmrhové a
chovatelská práva pouze v ch.s. Bora z Milotiček.

Pozor na
poslední
termín
přihlášky na
dvojvýstavu.
Je 6.4. 2011!!!
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Zprávy z ČMKU
2.2. 2011 Úprava srsti psů na výstavách
Výstavní řád FCI obsahuje ustanovení týkající se úpravy psů na
výstavách. Říká se v něm že: „je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa
čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v
areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze
česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší
dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za
následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.“ Stejný požadavek byl na
základě požadavku FCI zařazen i do Výstavního řádu ČMKU, konkrétně jako bod
k) v čl.14 – Práva a povinnosti vystavovatele.
Majitelé, chovatelé a vystavovatelé celé řady plemen se dotazují, jak se
bude k plnění uvedeného bodu Výstavního řádu přistupovat. Odpověď je
jednoduchá individuálně. Něco jiného je ošetření psa, který se znečistil při
venčení a něco jiného úprava , která např. mění strukturu či barvu srsti nebo
požadovaný tvar střihu. Vystavovatelé by měli své psy a jejich srst před výstavou
připravit tak, aby v areálu výstavy a před nástupem do výstavního kruhu stačilo
jen nezbytně nutné ošetření.
Vladimíra Tichá
Valná hromada ČMKU, 12. 03. 2011 03 18
V ve zkratce přinášíme informace z valné hromady ČMKU, které se našich členů
nejvíce týkají:
v říjnu roku 2014 proběhne v České republice evropská výstava FCI
průkazy původu v současné době vydává plemenná kniha do 1 měsíce, jsou li
dodány kompletní podklady
rozdělení plemen pro zadávání CAC přenecháno v kompetenci předsednictva
ČMKU, a to na základě požadavku chovatelského klubu a doporučení Výstavní
komise (v praxi to znamená, že klub může iniciovat rozdělení rázů pro zadávání
CAC předložením návrhu ČMKU a výstavní komisi)
s platností od 1. 4. 2011 se ruší platnost podmínek pro zadávání titulu Český
šampión, které vstoupily v platnost dne 1. 1. 2011; od 1. 4. 2011 budou pro
přiznání titulu Český šampión platit stejné podmínky jako platily do 31. 12. 2010
(tzn. 4x CAC…)
předsednictvo ČMKU bylo pověřeno vypracováním směrnice pro delegování
rozhodčích na výstavy; účelem je vyeliminovat změny rozhodčích posuzujících na
výstavách oproti rozhodčím uvedeným v propozicích
v diskusi JUDr. Valenta vyložil delegátům VH §620 novelizovaného
Občanského zákoníku týkající se 24 měsíční záruky na prodaného psa/štěně; tento
paragraf se vztahuje jen na případné obchodníky se psy, nikoliv chovatele; názor
právníka v této věci bude zveřejněn na stránkách ČMKU
9

novým předsedou ČMKU byl zvolen MVDr. Lubomír Široký
Úplný zápis z valné hromady bude zveřejněn na www.cmku.cz.
Pro vnitřní potřebu klubu : výbor MSKCHPL

Šampion šampionů ČR
Protože jak se říká, vše se má jednou zkusit, tak jsme si pro letošek
naplánovali účast na akci s názvem Šampión šampiónů ČR. Účastnit se mohou
jedinci s oceněním JCHCZ, CHCZ, VCHCZ nebo ICH. Nebo li je otevřena
pouze jedna třída pro obě pohlaví dohromady, a to třída šampiónů ČR. Dle
propozic vše mělo proběhnout v Top hotelu Praha, což slibovalo slavnostní
atmosféru a cosi odlišného od "obyčejných" výstav. Místo výstavy nebyl
problém nalézt, jen parkování bylo omezené, takže ti, kteří přijeli později, měli
asi problém, kde nechat auto. Okolí hotelu působilo honosně a upraveně, jen s
plochou na venčení to bylo složitější, protože zodpovědný majitel nešel pejska
venčit na plochu v parkové úpravě, ale hledat kus "obyčejné" trávy.
Každý přihlášený prošel tradiční přejímkou, dostal katalog, tašku od
sponzorů a pěkný pohárek za účast. Potom již bylo na nás, abychom si našli
místo, kde si vytvoříme zázemí. Samotná akce probíhala v obrovském sále, kde
byly po obvodu připravené židle, které se pohodlně mohly využít pro sledování
celého průběhu dne. Po slavnostním zahájení začala první část a tou bylo
posouzení jednotlivých plemen v rámci skupin I V FCI. Každá skupina měla
svůj kruh a rozhodčího. Nutno dodat, že posuzování jako takové vlastně
nebylo. Do kruhu nastoupilo plemeno zastoupené často pouze jedním jedincem,
který se předvedl v pohybu, potom v postoji, rozhodčí řekl jednu až dvě věty a
jedinec postupoval do odpoledního II. kola. Bylo li plemeno zastoupeno více
jedinci, potom rozhodčí vybral toho, který dle něj byl nejlepší. Leoni byli
zastoupeni pouze námi a fenkou Bessy Končiny. Nutno dodat, že Bessy byla
dáma, které bude v letošním roce uctivých jedenáct let. Smekám, před její
kondicí, protože byla přímo záviděníhodná. Pan rozhodčí ale upřednostnil
Drobka, takže jsme postoupili do odpoledního druhého kola. První kolo resp.
prvních pět skupin FCI bylo hotovo maximálně za hodinu a zbývalo jen čekat
další skoro hodinu, než byly na programu zbylé skupiny FCI. Zde posuzování
probíhalo zcela totožně a stejně rychle. Bohužel pro diváky i ostatní
vystavovatele vše bylo rychlé a moc kruhů zároveň. Takže chvíli jste nevěděli,
kam koukat dřív, a pak jste zase dlouho nevěděli, jak si zkrátit čekání do další
"akce". Jak čas ubíhal, tak přímo úměrně houstl vzduch v sále. Pro takového
leonbergera tam bylo doslova k nevydržení.
K dispozici vystavovatelům byl otevřený jeden bar, kde se nabízely
nápoje studené i teplé, chlebíčky, bagety a koblížky. Nutno dodat, že vše
vypadalo úžasně, ale pouze do chvíle, než vám obsluha sdělila, kolik budete
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platit. Nejsem výstavní začátečník, tak vím, že na každé akci je určitá
"vysokohorská" přirážka, ale např. 45, Kč za 0,33 l perlivé vody no to bylo i na
mě docela hodně. Jenže když nemáte kde jinde koupit, potom zaskřípete zuby a
s úsměvem zaplatíte. Během volných chvil také mnozí vystavovatelé trénovali
své miláčky v prostoru, kde mělo proběhnout druhé kolo soutěže. Na některé
byl pohled krásný, jiní byli
patřičně znechuceni snahou
svých majitelů. Mezi první
skupinu jednoznačně patřili
chrti saluki, kteří v kruhu
trénovali s mladou slečnou.
Ač chrt má k leonovi hodně
daleko, tak tuto podívanou
jsem sledovala se
zatajeným dechem. Slečna
byla očividný profesionál,
takže nasadila tempo
sprintera a chrt se vedle ní
doslova vznášel.
Obdivovala jsem oba –
slečnu za její fyzičku a
chrta jako nadpozemské
stvoření. Snažila jsem
se! Ale vyfotit tu dvojici v
pohybu můj foťák prostě nezvládl, z fotek byly jen barevné čmouhy, kde by psa
poznal jen člověk s bujnou fantazií a saluku by v onom barevném fleku neviděl
asi nikdo. Jak jsem později zjistila, ona saluka učarovala i rozhodčím, protože
fenka se posléze stala držitelkou titulu Šampión šampiónů.
Když jsme se konečně dočkali odpoledního II. kola, kdy nastupovali
jednotlivé FCI skupiny v boji o pomyslný BIG, tak nám moderátorka nadšeně
oznámila, že nás ještě potěší přehlídkou národních plemen. Ta by mě opravdu
potěšila, ale například v oněch slepých hodinách čekání a ne ve chvíli, kdy jsme
se konečně dočkali další části akce. Konečně se přiblížila samotná soutěž a my
jsme se šli chystat do přípravného kruhu. Nečekala jsem úspěch, všichni víme,
že leon není příliš často k vidění ve finále soutěže o BIG, ale i tak člověk stále
tajně doufá, že třeba právě tady bude rozhodčí koukat i na jiná plemena, než na
obligátního novofundlandského psa nebo černého ruského teriéra a další
plemena, která se na "bedně" objevují již tradičně. Bohužel žádná překvapení se
nekonala. Do výběru nejlepších pěti se probojoval novofundlanďan, bernský
salašnický pes, brazilská fila, argentinská doga a střední knírač, který se stal
vítězem skupiny.
Nás poněkud tlačil čas, ten den nás čekaly ještě další povinnosti, tak
jsme se museli sbalit k odjezdu. Jaký je tedy můj celkový dojem z akce jménem
Šampión šamponů? Na první podívání je to zajímavé, ale nejméně stejnou dobu,
kdy se něco děje, strávíte i vymýšlením, jak si zkrátit čekání než bude zase na
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co koukat. Občerstvení se vyplatí vzít sebou, protože místní ceny jsou opravdu
na úrovni šampiónů... No a od "tradiční" výstavy se průběh ani výsledky nijak
neliší. Takže šampióna šampiónů jsme viděli a znovu asi brzy nepojedeme.
Soňa Špičáková

Úvaha o chovatelství
K tomuto zamyšlení mě přivádí obecné tvrzení, že základem
kvalitního odchovu je co
nejkvalitnější matka, neboť
ona je pilířem, na kterém
chov spočívá. A nyní
stojíme před problémem,
protože kde vzít kvalitní
matku a nekrást? Špičkové
zvíře se nám totiž dostává
do rukou vlastně jen velmi
zřídka, neboť chovatel
pracuje s živým materiálem
a to nejlepší, co by mohl
mít, je jen malé procento z
celé populace. A to už
vůbec nemluvím o tom, že
exteriérově špičkové zvíře nemusí nutně být zvíře kvalitní i chovatelsky – tím
se výběr chovateli ještě více zužuje.
Začínající i pokročilý chovatel má tedy buď to obrovské štěstí, že ze
štěňátka, které si pořídil, vyroste velmi kvalitní chovná fena, nebo, což je
mnohem pravděpodobnější, fena průměrná, nebo dokonce k chovu nevhodná.
Má v takovém případě
dvojí volbu. Buď na svou
chovatelskou kariéru
rezignuje, nebo musí
nastalou situaci vyřešit.
Avšak chovatelé psů,
alespoň většina z nich,
mají ke svému psu
hluboký citový vztah a tak
nemůžou situaci řešit
sekyrkou, jako například
chovatelé slepic či králíků.
Chovatel, který
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má určitý chovatelský záměr a není pouze množitelem, se musí zvířat
nevhodných pro chov pragmaticky a nemilosrdně zbavit, nebo si pořizovat feny
další a další a vlastnit tolik zvířat, že je nestačí mít všechny rád. Nevím, co je
vlastně horší. Já osobně nedokážu ani jedno ani druhé a myslím, že takových je
nás většina. A jestliže máte navíc tu smůlu, že chcete dosáhnout dobrého
chovatelského výsledku, zbývá vám, abyste si buď osvojili zvláštní druh
slepoty a hluchoty a všechno co vlastníte a co odchováte, viděli jako bezvadné
a nebo vzali na vědomí, že vás čeká nikdy nekončící trnitá cesta, přetnutá
spoustou křižovatek, z nichž každá může končit karambolem:
Milý začínající chovateli! Čeká tě nádherná práce plná batolících se
štěňátek a loužiček. Pořídil sis štěně a věz, že se budeš chvět, aby mu vyrostly
všechny zuby, aby moc/málo nenarostlo, aby dobře dopadl výsledek rentgenu
dysplazie, aby prospělo na výstavě, budeš se strachovat o výsledek na bonitaci
a když už úspěšně projdeš bonitací, budeš si lámat hlavu, zda jsi správně
zvolil krycího psa, budeš se strachovat, aby se krytí povedlo, aby dobře
proběhl porod, aby tvá fena byla dobrou matkou, aby neonemocněla, dbáš, aby
štěňátka dobře přibývala a rostla, abys jim našel vhodný domov. Jestliže jim
najdeš vhodný domov, budeš se chvět, aby jim narostly všechny zuby ...a tak
dále se vše opakuje znovu a znovu.
Tento výčet zádrhelů na tebe čekajících, milý chovateli, není
samozřejmě úplný. Zdálo by se, že v boji ti pomůže výzbroj v podobě teorií a
zkušeností jiných. Bohužel však, v chovu zhusta znamená, že dvě plus dvě
jsou někdy tři a jindy pět. Jednoduše řečeno, nic se nedá úplně spočítat.
Někdy to ale i vyjde a ty odchováš pěkný, zdravý vrh, který přijde do
rukou, které budou v tvém díle pokračovat. Věz, že to je tvá jediná odměna za
tisíce uklizených loužiček a mnoho probdělých nocí. Dobře si tedy rozmysli,
jestli se raději nedáš, dokud je čas, například na filatelii.
K dobrému odchovu se totiž dojde prostě tak, že se k němu člověk
protrpí.
Dle zkušeností letitých chovatelů zapsala:
Zemanová Jana

Péče o psí chrup
Někteří lidé si neuvědomují, že zubní hygiena je stejně důležitá pro
psy, jako pro lidi. Stejně jako u lidí, mohou zuby psů po jídle shromáždit plak.
Když se tento plak hromadí, tvrdne a stává se z něho hrubá hnědá látka zvaná
zubní kámen. Když se zubní kamen hromadí může se dostat pod dásně, kde
způsobují bolestivou infekci a onemocnění dásní. Toto se děje v ústech psů,
stejně jako je tomu u lidí. Vy si čistíte zuby každý den, někdy i 3x. Kolikrát váš
pes?
Čištění zoubků
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Veterináři doporučují, aby majitelé svým pejskům čistily zuby alespoň dvakrát
týdně, aby snížili nahromadění zubního kamene na minimum. Většina výrobců
chovatelských potřeb zásobuje prodejny speciálně konstruovanými kartáčky a
pastami, které jsou určeny jen pro psy. Mějte na paměti že pejsci vnímají chutě a
vůně mnohonásobně silněji než lidé. Takže mentolová, svěží a pálivá pasta
určena pro lidi, je pro pejsky absolutně nevhodná.
Zubní žvýkačky
Někteří chovatelé nemají ani čas ani trpělivost na pravidelné čištění psích
zoubků. Pokud jste jeden z nich, a není vám lhostejný psí chrup, pak máme pro
vás malou radu. Žvýkání je přirozené pro každého pejska. Při pojídání tvrdých
sucharů dochází k rozdrcení této potravy, jejíž úlomky při žvýkání odírají
zoubky, přičemž je i čistí. Neexistuje nic lepšího, než čistit zoubky kartáčkem a
pastou, ale pokud na to není čas, ujistěte se, že pejsek dostává křupavé suchary
pravidelně.
Ústní onemocnění u psů
Chovatelé, kteří zanedbávají psí chrup, riskují, že jejich pejsek onemocní na
některou z ústních nemocí. Nemoci mohou být, jak mírné (onemocnění dásní,
které má za následek otok dásní a zánět dásní), tak závažné jako je bakteriální
infekce, které se mohou šířit prostřednictvím krevního oběhu a poškozují životně
důležité orgány.
Zubaři pejsků
V dnešní době jsou zubařské služby běžně dostupné, jak u lidí, tak i u
pejsků. Psí zoubky mohou být vrtány, plombovány a v případě nutnosti i
vytrženy. Nejlepší však je, když se o psí chrup dobře staráme a pejsek tyto služby
nemusí vůbec využívat. A pokud se chcete vyhnout zbytečné bolesti a nepohodlí
Vašeho pejska, měli by jste tak učinit. Preventivní péče o zoubky vašeho pejska
vám může ušetřit peníze. Tyto psí stomatologické výkony mohou být docela
nákladné.
Péče
o chrup psů je stejně důležitá, jak je tomu u lidí. Zanedbaný chrup se zubním
kamenemje u psů příčinou bolestivého zánětu dásní, který způsobuje odhalování
zubních krčků a vede až k úplné ztrátě zubů.
Domácí péče o zuby
Cílem domácí péče o zuby a dutinu ústní je maximální prodloužení intervalů
mezi jednotlivými ošetřeními v ordinaci. Zároveň přispívá ke snížení zdravotních
rizik a bolesti spojených s onemocněním zubů. Toto je několik možností jak
bojovat proti zubnímu kameni doma.
Většina suchých super prémiových krmiv pro dospělé psy
(Eukanuba, Hills, Purina Pro Plan, Royal canine...) je vyráběna tak, aby
přispívala ke snížení tvorby zubního kamene i plaku.
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Výrobky řady CET zubní kartáčky a pasty. Zubní pasty fungují na
enzymatické bázi, likvidují bakterie obsažené v zubním plaku. Díky masovým
příchutím zpříjemňují čištění zubů. Jejich pravidelným používáním výrazně
přispíváte k odstraňování zubního plaku a tím k zpomalování ukládání zubního
kamene.
Zubní gely pro ty jedince, kteří čištění zubů opravdu nemilují,
existuje varianta zubních gelů. Aplikace je jednodušší, jejich účinek lze
přirovnat k ústním vodám pro lidi.
Prevence tvorby plaku a zubního kamene ochranou bariérou Oravet.
Ochranná bariéra vytvořená Oravetem významně pomáhá snižovat tvorbu
plaku a zubního kamene tím, že na povrchu zubu vytvoří neviditelnou vrstvu,
která pomáhá snižovat množství bakterií, které za normálních okolností na
zubu ulpívají.
Přídavek do pitné vody Aquadent
Jedná se o novinku na našem trhu. Aquadent se přidává v malém
množství do pitné vody, nemá žádnou chuť ani vůni, takže je zvířaty ve vodě
bez problémů přijímán.Pokud je používán denně pak výrobce uvádí až 58%
snížení tvorby zubního kamene.
ProDen PlaqueOff Animal
ProDen PlaqueOff Animal je inovační přípravek v péči o zuby a dásně
domácích mazlíčků. Při denním užívání významně pomáhá v boji se zubním
plakem, zubním kamenem a zápachem z tlamy.Na rozdíl od ostatních metod
odstraňování zubního plaku působí přípravek ProDen PlaqueOff Animal
systematicky v krevním řečišti. Předpokládá se, že ovlivňuje schopnost
zachycování zubního plaku na dásních a změkčuje.Je toe výhradně přírodní
produkt. Obsahuje typ mořských řas, u kterých byly prokázány speciální
blahodárné účinky pro zdraví zubů a dásní. Je k dispozici ve formě sypkého
prášku, takže může být do stravy snadno přidán každý den.
Speciální enzymatické žvýkací plátky a žvýkací tyčinky
I mlsání může být zdravé, pokud používáte správné výrobky.
Zubní kámen
Čištění zubů vašeho pejska je ideální způsob, jak zabráníte tvorbě
zubního kamene, bohužel ne každý pes si to nechá líbit a ne každý majitel má
na tuto proceduru čas. Preventivní kontrola chrupu se provádí 1 2x ročně, dle
pacienta. Při zubním kameni majitele často upoutá zápach z dutiny ústní.
Odstranění se provádí ultrazvukem v celkové narkóze, na zákrok je třeba se
objednat.
Zroj: Program pro zdravé zuby veterinary.
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Zapsala: Zemanová

Dědičné choroby psa problém nejen veterinární
RNDr Zdeněk Šebek, CSc.
V osmdesátých letech minulého století bylo u člověka popsáno asi
3.500 dědičných chorob, u psa jich bylo do té doby popsáno “jen“ 281. Tento
počet však stále narůstá.
K
dědičným
chorobám je
možno řadit
dědičně
podmíněné
malformace
(zrůdnost),
postnatální
(poporodní)
poruchy růstu a
vývoje,
poruchy výměny látkové a imunitního systému, předčasné degenerativní
stařecké změny a rovněž některé typy nádorového bujení. Je třeba upozornit, že
hranice mezi chorobami podmíněnými vlivy životního prostředí a chorobami
dědičnými je někdy značně neostrá a že se tyto dvě sféry v konečném výsledku
mohou navzájem posilovat a doplňovat. Do jisté míry to platí i pro choroby
infekční a parazitární, poněvadž pro ně může být zvýšená dědičná vnímavost.
Mimořádný význam pro výskyt a kumulaci dědičných chorob u psa
má příbuzenská
plemenitba, jíž se nutně
používá při tvorbě
každého nového plemene,
a také liniový chov. Na
jedné straně sice
příbuzenská plemenitba
urychleně fixuje
požadované plemenné
znaky, na druhé však
může mít za následek
utužení vlastností
nežádoucích, mezi nimi i
dědičných chorob.
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Nebezpečí jejich zakotvení a rozšíření je o to větší, že se jim z počátku z
chovatelského hlediska často nevěnuje pozornost, poněvadž nějaký čas trvá,
než se jejich dědičnost prokáže. Pokud jsou při příbuzenské plemenitbě
přítomny recesivní defektní geny, snižuje se počet mláďat ve vrzích a zvyšuje
se procento jejich úmrtnosti v poporodním období. Je to tak zvaný “Fading
Puppy Syndrome“ – syndrom chřadnutí štěňat. Je nesporné, že je podmíněn
celou řadou příčin. Je opět třeba zdůraznit, že dědičná je jak snížená tak i
zvýšená rezistence a toho lze využít v chovatelské praxi k ozdravění chovů. Pro
nezasvěceného bude jistě překvapující, že k tomu lze výborně využít cíleně
zaměřeného liniového chovu. Tato metoda umožnila eliminaci defektních
recesivních genů na příklad u kokršpanělů, basenžiů a šeltií, kde se ztráty
z výše uvedených příčin snížily z původních 8 – 20% na pouhá 3 – 4%. Je
zajímavé, že u některých dědičných chorob psů je pro jejich poznání důležité a
charakteristické stáří, v němž se objevují první příznaky. Relativně nedávno
bylo v USA popsáno nové dědičné onemocnění u basetů, připomínající známé
onemocnění lidské, zvané “Bubble Babies“, při němž u dětí zcela chybí
schopnost vytvářet protilátky proti jakékoliv infekci.
Rovněž v oblasti poruch chromosomů, nosičů dědičnosti, jsou známy
zajímavé úchylky. U psů a u koček byly prokázány případy nadbytečného
chromosomu, což vede k syndromu označovanému “XXY“. U zdravých zvířat
jsou chromosomy XY. Tímto defektem postižení samci mají sice samčí
vzezření, jejich varlata však jsou zmenšená a jsou neplodní.Existují dědičné
choroby, podmíněné abnormitou jediné bílkoviné molekuly, což má za
následek poruchy ve sféře enzymů (látky, které ovlivňují a urychlují reakce v
organizmu). Dobře prozkoumány jsou defekty jednotlivé bílkoviny u dědičných
chorob krve, ku příkladu nedostatek faktoru VII. Nemocná štěňata trvale
krvácejí z pupečního pahýlu, z dásní a také do vnitřních orgánů. Vzácnější je
hemofilie B (nesrážlivost krve), označovaná též jako nedostatek faktoru IX
či jako “vánoční choroba“, u níž jsou příznaky obdobné. Třetí takovou nemocí
je „Wllebrandsova choroba“, při níž je nedostatek látek, nalepujících na sebe
krevní destičky při poranění kapilár a cév, což má za následek nemožnost
zastavení krvácení. Toto onemocnění je známo u 51 plemen psů, častěji se však
vyskytuje zvláště u zlatých retriverů a u dobrmanů. Mezi vrozené malformace
je možno zařadit dědičné onemocnění srdce, při němž nedochází k dokonalému
uzavření původního fetálního (plodového) krevního oběhu. Toto onemocnění,
vyskytující se také u člověka, je u psů asi dvakrát častější u fen než u psů. Z
hlediska mechanizmu působení je zajímavé tím, že je vázáno na více genů a
aby se projevilo, musí být "špatných“ genů více než “dobrých“. Vrozené
srdeční vady jiného typu jsou poměrně časté u Kavalír King Charles španělů. K
dědičným chorobám psů patří též kynologům vesměs dobře známá dysplazie
kyčelních kloubů. Bylo o ní již hodně napsáno a nebudu se o ní podrobněji
zmiňovat. Méně známá je u nás progresivní atrofie oční sítnice, označovaná
zkratkou “PRA“. Toto velmi obávané oční onemocnění je podmíněno celou
řadou dědičných poruch a probíhá za příznaků bolestivosti oka, zhoršujícího se
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vidění a posléze až úplného oslepnutí. Poměrně časté bylo toto onemocnění na
příklad u labradorských retriverů, důsledným vyřazováním postižených jedinců
z chovu se situace zlepšila. Velmi závažné je, že u plemen, u nichž standard
vyžaduje malé, hluboko v lebce uložené oko, je toto onemocnění prakticky
nemožné vymýtit. Vcelku se dělí “PRA“ do tří typů, jejichž dědičnost je
recesivní. Jeden z těchto typů bývá mimo Anglii označován jako “anglická
nemoc“ a to proto, že byl zvláště častý právě v Anglii. U briardů bylo zjištěno,
že se toto onemocnění projeví nejčastěji mezi druhým až šestým rokem života.
U border kolií se podařilo vyřazováním postižených zvířat z chovu snížit
výskyt z původních 12% na 2%, což je jistě nemalý chovatelský úspěch.
Dědičná hluchota bílých bulteriérů postihovala dříve okolo 10%
narozených štěňat, nyní je díky zákrokům v chovu toto procento nižší.
Vyskytuje se rovněž u argentinských dog a to díky bulteriérovi, který byl v
počátcích jejího chovu použit. Hluchota, vázaná na bílou barvu, je známa také
u koček, u kterých je při kombinaci s modrýma očima dokonce dvacetkrát
častější než u koček barevných.
Z četných typů onemocnění ledvin u psů bylo zatím u devíti
prokázáno, že jsou dědičné.U plemen psů s extrémně zkrácenou mordou jsou
velmi časté dýchací obtíže. Poněvadž je narušen normální vztah mezi délkou
horní čelisti a délkou lebky, mají tato plemena příliš dlouhé měkké patro a
přibližně polovina též úzký nos jakož i problémy s hrtanem, což lze upravit jen
chirurgickým zákrokem a to jen zčásti. U buldoků se vyskytuje zúžení
průdušnice, což se nedá operativně odstranit. V těchto případech může situaci
zlepšit jen důsledné vyřazování postižených zvířat z chovu. Určité kosti hlavy
obnášejí u psů s normálně utvářenou lebkou 20%, u buldoků je to však někdy
jen 5%. Uvádí se, že zvířata s poměrem pod 15% by měla být vyřazována z
chovu. Již v roce 1971 mne upozornil vynikající švýcarský veterinární neurolog
profesor Dr R. Fankhauser, že zjišťuje nádory mozku mnohem častěji u boxerů
než u plemen ostatních a že se domnívá, že je to ve spojitosti s extrémním
zkrácením obličejové části lebky. Bylo by jistě velmi zajímavé a důležité vědět
jak je tomu v tomto směru u anglických buldoků, u nichž je obličejová část
lebky v poměru k délce lebky ještě kratší. Těch však prof. Dr Fankhauser
pitval jen neprůkazně malý počet.
U malých plemen psů se vyskytuje kolaps (selhání) průdušnice, což se
projeví obvykle ve věku čtyř až šesti let. Tento pozdní výskyt samozřejmě
velice ztěžuje vyřazování postižených zvířat z chovu. U flanderských bouvierů
je zase známé ochrnutí průdušnice, které bylo zjištěno také u některých
severských plemen psů. Toto onemocnění zatím nebylo pozorováno v Anglii.
U některých plemen psů je známa zvýšená vnímavost k určitým
infekčním a parazitárním chorobám či případně jejich podstatně horší klinický
průběh. Tak bylo referováno o větší citlivosti rotvajlerů a dobrmanů k
parvoviróze, i když toto onemocnění samo není podmíněno dědičnými faktory.
Chtěl bych upozornit také na specifickou psí brucelózu, jejímž výzkumem jsem
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se před léty zabýval v bývalém Československu, v Rakousku, Švýcarsku a
Řecku. V roce 1967 bylo v USA referováno o velkých epizootiích infekčního
zmetání ve velkých komerčních chovech bíglů, jejichž původcem byl nově
objevený druh bakterie rodu Brucella, nazvaný Brucella canis. Infekce
postižených psů probíhá vcelku mírně a nenápadně, feny však zmetají a u psů
jsou záněty varlat, což vede později k jejich neplodnosti. Bylo zjištěno, že
nákaza je přenosná na všechna plemena psů, primárně však byla vždy
pozorována u bíglů. Také v Čechách jsem se svými spolupracovníky prokázal
tuto nákazu ve velkém chovu bíglů pro laboratorní účely. U jiných plemen jsme
jak u nás tak i v Rakousku, Švýcarsku a v Řecku neprokázali. Podobně byl
jeden druh parazitických oblých červů, napadajících plíce, prokázán v USA jen
u bíglů. Považuji za velmi pravděpodobné,
že větší vnímavost bíglů k těmto nákazám je
podmíněna dědičností.
Doufám, že i tento velmi kusý výčet
některých dědičných chorob psů ukázal jak
významným dílem se na jejich vymýcení
musí podílet také chovatelé.
Převzato z tisku.

Zajímavá kynologická literatura
beletrie
Motto:
Na světě se můžete spolehnout jen na tři
věci:
na sebe
na vítání svého psa
na smrt
jinak už na nic.
Miláček – kniha o psech
Autor: Rudolf Mihola
Knížečka o psech aneb deset
nejdůležitějších událostí například ze života
psa baseta Alana, který autora nikdy
neopustil.
Vyd.: Petrklíč 2005, počet str.60, vázaný,
169, Kč
Nejkrásnější příběhy o psech
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Autor: kolektiv
Autorů této knihy je devět. Neuvěřitelné příběhy myslivců a jejich

čtyřnohých kamarádů
Vyd.: Víkend 2008, počet str. 140, vázaný, 178, Kč
Nejen bonmoty o psech páníčkách a paničkách
Autoři: Vráťa Erb, Pavel Suchánek
Vráťa Erb knihkupec, rozhlasový moderátor a především známý
archivář kuriózních knížek, leterárních klepů a klípků. Tentokrát shromáždil
ledacos o psech a pejscích z různých knih, soukromých tisků, památníčků a
dalších zdrojů. Kniha je určena nejen milovníkům a majitelům štěkajích hafanů
a pejsánků.
Vyd.:Knižní klub 2008, počet str.144, pevná vazba, ilustrace, 134, Kč
Výroky slavných o psech
Autor: Milly Brown
Koho by nepotěšily výroky slavných osobností z celého světa, které se
věnují našim čtyřnohým mazlíkům. V dnešní chaotické a komplikované době si
každý z nás rád chvíli odpočine při četbě milé knížky, kde vedle již zmíněných
citátů najdeme mnoho barevných fotografií pejsků.
Vyd,:Vyšehrad 2009, počet.str.90, pevná vazba, 161, Kč
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Máme rádi štěňata
Autor: Milly Brown
Fotografie mláďat našich
čtyřnohých kamarádů doplněné krátkými
výstižnými bonmoty.
Vyd,:Vyšehrad 2009, počet.str.96, pevná
vazba, 161, Kč

Kynologický slovník

P

P
Zkratka plemene Pudl (Caniche)
P
zuby třenové (premolares)
P.d.C.de Bestiar
Malorský ovčák
P.de Past.Mallorquín
Malorský ovčák
P1
Písmenem P se označují třeňové
zuby (premoláry), další jsou
P2,P3 a P4. P1 jsou velmi malé zuby, které se nacházejí za všemi
špičáky. V úplném chrupu jsou tedy celkem čtyři.
PA
Zkratka plemene Malý
kontinentální španěl (Epagneul
Nain Continental)
PAP
Zkratka plemene Papillon
(Papillon Epagneul Nain
Continental)
Par force
[par fors] |franc.| ostantý obojek
užívaný při výcviku psa.
Paralelní parkur
Hra pro závod Agility paralelní
vylučovací závod (Knock Out).
Postaví se dva stejné parkury.
Soupeří vždy dva týmy najednou.
Vítěz postupuje do dalšího kola,
poražený je z dalších bojů
vyřazen. Posuzuje se podle Řádu
agility ČR, nejdříve rozhodují
trestné body za chyby a odmítnutí, potom lepší čas. (pro hodnocení je
také možné použít pravidlo, že za každou chybu nebo odmítnutí se
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přičte 5 sekund, vítězí ten, kdo má lepší čas). Soupeře, kteří se utkají v
prvním kole, určí los. Dále se vytváří "pavouk". Finále musí být pro
dva účastníky.
Parazit
Cizopasník. Dále se dělí na vnitřní(endoparazité) a vnější
(ektoparazité) podle toho, kde cizopasí.
Parforsní výcvik
Výcvik psa za použití donucovacích nebo násilných prostředků.
Parvoviroza
virové onemocnění
nebezpečné především
pro štěňata
Pasování
Jinak také
tzv."mimochod". Jedná
se o pohyb, kdy se
končetiny na jedné
straně těla pohybují
současně. Tento druh
pohybu je např. na
výstavách nežádoucí.
Paspárek
Jde o tzv. pátý prst na
zadních tlapách psa
(něco jako lidský palec), který je ale u většiny plemen zakrnělý a hned
po narození se odstraňuje, aby později nechodázelo ke zraněním. Jsou
však plemena jako např. briard nebo beauceron, kde jsou paspárky
standardem předepsané a nejedná se pouze o plemenný znak, ale tito
psi své "palce" skutečně používají.
PAT
Zkratka plemene Patterdale terier (Patterdale Terrier)
PBB
Zkratka
plemene
Plavý
bretaňský
basset
(Basset
Fauve de
Bretagne)
PBG
Zkratka
plemene
Malý
hrubosrstý
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vendéeský basset (Petit Basset Griffon Vendéen)
PBH
Zkratka plemene Plavý bretaňský honič (Griffon Fauve de Bretagne)
PC
Zkratka plemene Kanárský podenco (Podenco Canario)
PDO
Zkratka plemene Pikardský ohař dlouhosrstý (Epagneul Picard)
Pedigree
průkaz původu
Pemmikan
koncentrovaná psí strava ze sušeného masa, tuku a sušeného ovoce s
dlouhou životností původně užívanou severoamerickými indiány.
PEN
Zkratka plemene Peruánský naháč (Perro Sin Pelo del Perú)
Pepř a sůl
Je to černostříbřité zbarvení skutečně připomínající směs pepře a soli s
tmavší maskou. Vyskytuje se u všech tří velikostních rázů plemene
knírač.
Perro de Aqua
Španělský vodní pes
Perro Sin Pelo del Perú
Peruánský naháč
pesíky
krycí srst
Petit Bleu de Gascogne
Malý modrý gaskoňský honič
PH
Zkratka plemene Phaléne (Phaléne Epagneul Nain Continental)
PHO
Zkratka plemene Posávský honič (Posavski Gonič)
PHP
Zkratka plemene Pyrenejský horský pes (Chien de Montagne des
Pyrénées)
PCH
Zkratka plemene Polský chrt (Chart Polski)
Piccolo Levriero Italiano
Italský chrtík
Pigment
Je to barvivo nacházející se ve tkáni těla psa (srst, kůže). Sleduje se
především pigmentace nosní houby, pysků, očních víček a polštářků.
Žádoucí je většinou barva tmavá.
Pinscher
Německý pinč
PJR
Zkratka plemene Parson Russell Teriér (Parson Russell Terrier)
23

PK
Zkratka plemene Pražský krysařík (Pražský krysařík)
Plemenitba
Cílená chovatelská činnost, kdy se na základě znalostí genetiky a
výsledků selekce navrhují taková partnerská spojení, která mají
nejlepší předpoklady k realizaci chovatelského cíle, tj. upevňování
standardních znaků příslušného plemene.
Plemeno
Jinak také "rasa". Jedná se o podskupinu určitého druhu (v našem
případě psů), která vykazuje shodné plemenné znaky své exteriérové
a povahové vlastnosti a tyto dále geneticky předává svým potomkům.
PM
Zkratka plemene Pyrenejský mastin (Mastin de los Pirineos)
PO
Zkratka plemene Polský ogar (Polski ogar)
POD
Zkratka plemene Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obličeji (Berger des
Pyrénées á poil long)
Podkus
Řezáky horní čelisti v důsledku zkrácení spodní čelisti výrazně
přesahují přes řezáky spodní čelisti. Mezi čelistmi vzniká velká
mezera.
Podložené běhy
[myslivecky] Nárt má být dlouhý, silný a postevený takřka svisle. Je li
nárt příliš podsunut, říkáme, že pes má postoj zadních končetin
podsunutý, podložený.
Podmíněný reflex
Je to taková reakce psa, která vyplývá z jeho životních zkušeností
nebo z toho, co jej naučil člověk. Velmi známé v této oblasti chování
jsou výzkumy ruského vědce I.P.Pavlova.
Podsada
Je to jemná a hustá spodní srst, která slouží především jako tepelná a
vodě nepropustná izolace.
POH
Zkratka plemene Portugalský ohař (Perdiguero Portugués)
POI
Zkratka plemene Pointer (English Pointer)
POK
Zkratka plemene Pyrenejský ovčák s kr.srstí v obličeji (Chien de
Berger des Pyrénées á face rase)
Polygenní
Kontrolováno více než jedním genem.
Polymorfní
Je gen, který má více než jednu alelu.
PON
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Zkratka plemene Polský ovčák nížinný (Polski Owczarek Nizinny)
POO
Zkratka plemene Podhalaňský ovčák (Polski Owczarek Podhalanski)
POP
Zkratka plemene
Portugalský
podengo (Podengo
Portugues)
Poporodní eklampsie
Nebezpečné
onemocnění, které
se objevuje krátce
poporodu,
především u fen
malých plemen.
Souvisí s
nedostatkem
minerálů (vápník,
fosfor,hořčík) před krytím, v době březosti a i po porodu. První
příznaky (např. lehké cvakání zubů, nervové záškuby či labilnost zádi)
lze poměrně snadno přehlédnout, neboť většina fen se o štěňata dále
stará. Později dochází ke zrychlení pulsu, sípavému dechu a zvýšené
teplotě. Fena se chvěje a může i slinit. Je nutné ihned vyhledat
veterináře, jinak dochází k ochrnutí dýchacích svalů a poté i srdečního
a fena uhyne. Délka onemocnění je zcela individuální ( od několika
hodin po několik dnů).
Poporodní fáze
Je to první vývojová fáze štěněte a nastává bezprostředně po porodu
(cca 2 6 hodin).
Štěně se učí sát
mléko, jinak
pouze spí a s
pomocí matky se
vyprazdňuje.
POR
Zkratka plemene
Porcelaine
(Porcelaine)
Poradce chovu
Je to jeden z
nejdůležitějších
funkcionářů
klubu, který
zodpovídá za úroveň a řízení chovu v místě svého působení (oblast,
okres, kraj apod.). Musí mít široké teoretické i praktické znalosti o
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daném plemeni a také morální předpoklady pro výkon své funkce.
Komunikuje s chovateli a s majiteli psů, je jejich rádcem, navrhuje
krycí psy a vystavuje krycí listy, jezdí na kontroly vrhu apod. Je
potřeba si uvědomit, že tuto činnost vykonává dobrovolně ve svém
volném čase a není za ni nikým placen.
posture
postoj
Posunkový povel
Je takový povel pro psa, kdy se při jeho udělení nevyužívá hlasu nýbrž
pouze posunku (např. tlesknutí levou rukou o levé stehno znamená pro
psa "k noze!"). Samozřejmě lze posunkový povel kombinovat s tím
zvukovým.
Povel
Je to příkaz pro psa
ke splnění
požadovaného
cviku. Měl by být
krátký, stručný a
vždy stejný pro
jeden určitý úkon
vyslovený
rozhodnou
příkazovou intonací
hlasu. Kromě
zvukového povelu
existuje ještě povel posunkový.
PP
průkaz původu
PP
Zkratka plemene Pudlpointr (Pudelpointer)
PPC
Zkratka plemene
Kanárská doga
(Dogo Canario)
PPM
Zkratka plemene
Perro de Presa
Mallorquin (Perro
de Presa
Mallorquin)
PPP
Zkratka plemene
Pekingský
palácový psík
(Pekingese)
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Předkus
Řezáky spodní čelisti jsou posunuty před řezáky horní čelisti a vzniká
mezi nimi velká mezera.
Přechodná fáze
Je to období okolo 3.týdne věku. Štěně se začíná zajímat o okolní svět
a dění kolem sebe, navazuje první kontakty s člověkem, kolem 12.dne
se otevírají oči a sluch začíná fungovat přibližně o týden později.
Štěňátka se pomalu začínají pohybovat v pelíšku.
Přetahování o lano
Dva psi se přetahují o silné, dvojitě pletené lano, dlouhé asi 1 metr.
Každý pes je z bezpečnostních důvodů na svém místě upoutaný
dlouhým řetězem k pevnému bodu, aby se soupeři nemohli dostat k
sobě. Prohrává ten, který se dříve pustí lana.
Přezka
Vnější pohlavní orgán feny. Jinak také vulva nebo vateň.
Příbuzenská plemenitba
Jedná se o páření více či méně příbuzných jedinců mezi sebou. Jde o
nejrizikovější metodu plemenitby a čím je příbuznost vyšší, tím spíše
vede k degeneračním změnám v populaci a k nárůstu dědičných vad a
onemocnění.
PRA
Progresivní retinální atrofie. Jedná se o postupnou degeneraci sítnice
oka buď s dědičným založením nebo vzniká následkem jiných např.
infekčních nemocí, cukrovky apod. Jedinci s pozitivním nálezem by
neměli být dále využíváni v chovu.
Pragobest
Zatím jediná mezinárodní soutěž ve stříhání psů v ČR.
Proestrus
Období začátku říje. Projevuje se zduřením přezky a fena začíná
krvácet. Výtok má jasně červenou barvu.
Průkaz původu psa
Jde o oficiální úřední dokument, který vydává příslušný chovatelský
svaz každému čistokrevnému jedinci. Tento průkaz provází psa po
celý jeho život, slouží k jeho identifikaci a obsahuje základní údaje o
něm včetně čtyřgeneračního rodokmenu předků.
Prut
[myslivecky] ocas
psovina
srst
Puberta
pohlavní dospívání, od 6 až 14 měs., dle plemene, malá plemena
dospívají dříve
Pug
Mops
PUL
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Zkratka plemene Puli (Puli)
Pulka
Zimní sport ze Skandinávie. Pes v postroji táhne pulku (tj. sáňky
člunkovitého tvaru podobné dětským bobům) s povinnou zátěží a za
ní jede běžkař, spojený s pulkou tažnou šňůrou. Tento tandem také
vyžaduje celkovou souhru psa i lyžaře.
PUM
Zkratka plemene Pumi (Pumi)
Puppy Class
Třída dorostu od 6 do 9 měsíců
PVP
Zkratka plemene Portugalský vodní pes (Cao de Aqua)
Pyometra
Jedná se o hnisavý zánět dělohy, který se objevuje po hárání zejména
u starších fen.
PZ
Podzimní zkoušky

Výstavy ve II. čtvrtletí 2011
Česká republika
NVP Ostrava 9. 10. 4.
Po uzávěrce
Klubová KCHL,
Mladá Boleslav 16. 4.
Po uzávěrce
MVP České Budějovice, 23. 24. 4.
Po uzávěrce.

Klubová a Speciální leonbergerů
Zubří 30.4. a 1. 5.
Uzávěrka: I. 23. 3. , II. 6. 4..2011
MSKCHPL, Prokopa Velikého 41,
628 00 Brno
tel.: 544 217 549, 723 610 455
poradcechovu@leonbergerclub.info
http://www.leonbergerclub.info
MVP Praha 14.5. 15.5.
Uzávěrka: I. 18. 3. , II. 1. 4..2011
28

Mezinárodní výstava
psů,
Český kynologický
svaz,
U Pergamenky 3, 170
00 Praha 7
tel: +420 266 722 235 /
fax: +420 266 722 252
vystava@kynologie.cz
http://
www.vystavapsu.cz/
Nord Bohemia Canis
Litoměřice, 21. a 22. 5.
I.uzávěrka:25.3..
II.uzávěrka:8.4.
Mezinárodní výstava psů
poštovní box 178
412 01 Litoměřice
tel.: 416 731 038, tel./fax: 416 734 059
nord_bohemia canis@seznam.cz
http://www.nordbohemiacanis.eu
NVP Klatovy, 5. 6. 6.
I.uzávěrka:8.4., II.uzávěrka: 29.4.
III.uzávěrka 6.5.
Český kynologický svaz,
Národní výstava psů
Klatovy
P.O. Box 1, 384 11
Netolice
tel. +420 725833320

vystava@vystavaklatovy.info
http://vystavaklatovy.info/
Intercanis Brno 25. 26.6.2011
I.uzávěrka:29.4.. II.uzávěrka:12.5.
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Českomoravská kynologická jednota,
Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
info@intercanis.cz
http://
www.intercanis.cz/

Slovensko
Celoštátna
výstava psov,
Bánská Bystrica
1.5.
II.uzávěrka:
4.4.2011
Canis BB 2011
Ing. Miroslava
Záchenská,
Ľaliová 13, 976 31
Vlkanová
tel : 00421 48
4177752, 0903
536898
canisbb@gmail.com
http://canisbb.sk/
vystava

Špeciálna Klubová
výstava
leonbergerov
30. 4. Tajov
Slovenský
Leonberger Klub
Záhradná 267, 900
83 Čataj
MVP, Bratislava 14. 15. 5.
II.uzávěrka: 1.4.2011
SKJ MVP, Furmanská 9
84103 Bratislava, tel.: +421/911148050
e mail: skj@skj.sk
http://www.springduodanube.sk/
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Celoštátna výstava psov, Senec 3.6.
I. uzávěrka 18.4. II.uzávěrka: 16. 5.
Športový klub stavačov
Budovateľská 6
SK 900 27 Bernolákovo
T: 00421 (0)2 45994709, 0905/353005
lacobalogh@zoznam.sk
evelinabaloghova@azet.sk
www.pointer sportclub.sk
2x MVP, NItra 4. a 5. 6.
Grand Prix Slovakia, Derby Winner show
I. uzávěrka 1.4. II.uzávěrka: 4. 5.
MVP, P.O. BOX 11
SK 949 10 Nitra 10,
tel. 00421 (910) 511 252
nitracacib@nitracacib.sk
http://www.nitracacib.sk/

Německo
CACIB Dresden, 23. 24. 4.
Po uzávěrce.

FCI Jahrhundertsieger Ausstellung
VDH Europasieger Ausstellung 2011
2x CACIB Dortmund 6. 8.5.
Po uzávěrce.
CACIB Neumünster 4. 5.6.
I. uzávěrka 15.4. II.uzávěrka: 3. 4.
Karin Wegner
Hebbelstr. 20
25336 Elmshorn
Tel.: 0 41 21/9 48 45
Fax: 0 41 21/80 77 85
vdh nord@t online.de
http://www.vdh nord.de
CACIB Saarbrücken, 12. 6.+ CAC 13.6.
I. uzávěrka 13.4. II.uzávěrka: 4.5.
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00 0
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Fax: 02 31/59 24 40
www.cacib saarbruecken.de
meldungen saar@vdh.de
CAC Erfurt 18. 6. + CACIB 19.6.
I. uzávěrka 20.4. II.uzávěrka: 11.5.
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel.: 02 31/5 65 00 0
Fax: 02 31/59 24 40
meldungen erfurt@vdh.de
www.vdh thueringen.de
CACIB Augsburg, 23. 24. 7.
I. uzávěrka 13. 5. II.uzávěrka: 27. 5.
Hans Wiblishauser,
Thorwaldsenstr. 29
80335 München
Deutschland
Tel.: 0 89/1 23 46 34
Fax: 0 89/1 23 49 17
info@vdh bayern.de
http://www.vdh bayern.de

Polsko
CACIB Opole, 30.4 1.5.
Uzávěrka: 31.3. 2011
ZKwP Zarzad Glówny
Al. Jerozolimskie 30 lok.11
PL – 00 024 Warszawa
zg@zkwp.pl
CACIB Lódž 7. 8. 5.
Uzávěrka: 31.3. 2011
ZKwP Oddział w Łodzi
90 427 Łódź,
Al. Kościuszki 48 (Poland)
tel.(0048) 42 637 62 62, 42 637 66 00
lodz@wystawy.net
CACIB Prestige, Leszno 4. 5. 6.
Uzávěrka 29.4. 2011
Z Kw P Oddział w Lesznie
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skrytka pocztowa 65
ul Średnia 9, 64 100 Leszno
zkwpleszno@o2.pl
zkwpleszno@gmail.com
CACIB Szczecin, 18 19.06.
Uzávěrka 22.5. 2011
ZKwP Oddział w Szczecinie
Al. PapieŜa Jana Pawła II nr 44,
70 415 Szczecin
(1PO Box 44) (Poland)
CACIB Kraków25. 26. 6.
uzávěrka 25. 5. 2011
Związek Kynologiczny w Polsce
oddział w Krakowie
śywiecka 36
30 427 Kraków
biuro@zkwp.pl

Rakousko
IHA Wieselburg 09. 10.04.
Po uzávěrce
IHA Salzburg
II.uzávěrka 22. 4.2011
Hundeausstellung Salzbug, Postfach 909,
1171 Wien
Tel: +43 (0) 664 168 74 24
Fax: +43 (0) 1 908 70 40
e mail: kVS(at)aussies.at
www.hunde salzburg.at
Doppel CACIB Klagenfurt 18. a 19. 6.
I. uzávěrka 22. 4. II. uzávěrka 20.5.
ÖKV
Siegfried Marcus Strasse 7,
A 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667,
Fax: +43(0)2236/710 667 31
ausstellungen@oekv.at
homepage: www.oekv.at

Maďarsko
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CACIB Szilvásvárad 23. 24. 4.
II. uzávěrka 28. 3. 2011
MEOE Egri Szervezet
3396 Kerecsend Pf.: 3.
Tel/fax : +36 36 450 288
Info:+36 30 9827 421,
+36 20 9472 861
www.szilvasvaradcacib.h
2 x CACIB Székesfehérvár 28. + 29. 5.
I. uzávěrka 31.3. II. uzávěrka 30. 4.
MEOE
Székesfehérvári
Önálló Jogú Szervezete
8002 Székesfehérvár, Pf: 138.
Tel.: 06 70/457 2760, fax: 06 22/319 941.
www.meoefehervar.hu
2 x CACIB Komárom 11. a 12. 6.
I. uzávěrka 10.4. II. uzávěrka 8. 5
MEOE Budapest
1116 Budapest, Tétényi u. 128/b 130.
Tel.: 06 1/208 2300/118 és 119m, fax:06 1/208 2303
www.kennelclub.hu

Výsledky výstav I. čtvrtletí 2011
NVP Olomouc 7.1 – 9.1.
Rozhodčí: P. Řehánek, CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
VD4
VD
VD
Mezitřída
V1, CAC
Tř.otevřená
V1,CAC
Tř.vítězů
V1,CAC,NV,BOB
V2,res.CAC
Feny

Danny od Brdské studánky
Akim Nemilská tvrz
Arny Nemilská tvrz
Breddy von Benštejn
Artuš Aragorn Akiroja
Arči Akiroja
Bard od Bezdynky
Bergan Bohemia Qwerty
Nando JuniorLeo vom Jerichower Land
Falco Ensson Bohemia
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Tř.mladých
V1,CAJC,NJM
V2
V3
V4
V
VD
Mezitřída
V1, CAC
Tř.otevřená
V1,CAC ,NV
V2,res.CAC
V3
V4
V
VD
VD
VD
Tř.vítězů
V1,CAC

BB My Flynnvon Vietingshof
Casey Amad Happy Leon
Anie Nemilská tvrz
Aika Leon od Lamberka
Ajrinn Nemilská tvrz
AgiraNemilská tvrz
Upoleta Löwe von Blumengarten
Avril von Benštejn
Cora Myslibořické polesí
Heriett C.Bora z Milotiček
Gina Z.Bora z Milotiček
Greis Wanetta Salve Leon
Kimi D.Bora z Milotiček
EgeriaLví sen
Adélka z Alfovy Zahrady
Fabienne Ensson Bohemia

MVP Trenčín 22. 23.1.
Rozhodčí: S.Vanzha, Rus.
Psi
Mezitřída
V1, CAC,res.CACIB
V2,rs.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC, CACIB,BOB
Tř.šampiónů
V2,res.CAC
Tř. otevřená
V2, res.CAC

Aron From Leo’s Home
Bady od Bezdynky
Nando JuniorLeo vom Jerichower Land
Fram Ensson Bohemia
Aylin z Paskovského panství

DuoCACIB Brno 5.2.2011
Rozhodčí: K. Hořák, CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NMJ
Mezitřída
V1, CAC
V2, res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,res.CACIB

Be My King Angelkingdom Suprise
Danny od Brdské studánky
Bard od Bedzynky
Bergan Bohemia Qwerty
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V2,res.CAC
VD 3
VD 4
VD
Tř. šampiónů
V1,CAC,CACIB,BOB
V2, res. CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
V4
V
V
VD
VD
VD
D
Mezitřída
V1,CAC
V2, res. CAC
Tř. otevřená
V1,CAC ,CACIB
V2,res.CAC
V3
V4
V
VD
Tř.šampiónů
V1,CAC
V2,res.CAC
Tř. veteránů
V1,Nej.vet.

Bady od Bedzynky
Kaspar D. Bora z Milotiček
Fido Nobert
Anibis Medvebergi Maszkos
Bugsy Roy Arcondia
Nando Junior Leo vom Jerichower Land

GinnieEnsson Bohemia
Be My Punky Angelkingdom Suprise
BB My Flynnvon Vietingshof
Celline Jökll Galaxy Oss
Curie Amad Happy Leon
Aika Leon od Lamberka
Caroline Jökll Galaxy Oss
Alexis TyroGoldenleon
Lea Sisi P.Bora z Milotiček
FairaBO ZA PI
Aymye Kostel Sv. Gabriela
Ewa Bo Za Pi
Heriett C.Bora z Milotiček
Agátka z Alfovy zahrady
Greis WanettaSalve Leon
Cora Myslbořické polesí
Gwen WinkySalve Leon
Egeria Lví sen
Aria von Benštejn
Bonnie B.Bora z Milotiček
Baskija Moravský jih

Duo CACIB Brno 6.2.2011
Rozhodčí: J. Matyáš, SK
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NMJ
V1, CAC,CACIB,BOB
Tř.otevřená
V1,CAC
VD 2

Be My King Angelkingdom Suprise
Danny od Brdské studánky
Bergan Bohemia Qwerty
Cyril od Brdské studánky
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Tř. šampiónů
V1,CAC,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
Feny
Tř.mladých
V1,CAC ,NJM
V2
V3
V4
V
V
V
Tř. otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
V4
V
V
V
VD
Tř.šampiónů
V1,CAC ,CACIB
V2,res.CAC,res. CACIB
Tř. veteránů
V1,Nej.vet.

Nando Junior Leo vom Jerichower Land
Bugsy Roy Arcondia
FalcoEnsson Bohemia

Curie Amad Happy Leon
BB My Flynnvon Vietingshof
Celline Jökll Galaxy Oss
GinnieEnsson Bohemia
Be My Punky Angelkingdom Suprise
Caroline Jökll Galaxy Oss
Alexis TyroGoldenleon
Cesi Severní sopuhvězdí
Agátka z Alfovy zahrady
Greis Wanetta Salve Leon
Gwen WinkySalve Leon
Avril von Benštejn
Aiko von Benštejn
Cora Myslbořické polesí
Heriett C.Bora z Milotiček
Bonnie B.Bora z Milotiček
Aria von Benštejn
Baskija Moravský jih

Klubová soutěž
o nejúspěšnějšího psa, fenu, chovatelskou stanici MSKCHPL
Průběžné výsledky r. 2011
Psi
ARON From Leo´s Home
BADY od Bezdynky
FRAM Ensson Bohemia
BARD od Bezdynky
BARNY Nemilská tvrz
Feny
ARIA von Benštejn

37

Zeman Josef ing
Koláček Ivan
Špičáková Soňa
Švejda Zdeněk
Bartová Jiřina

465
280
155
140
45

Wimer Jiří

155

BONNIE B.Bora z Milotiček
CORA Myslibořické polesí
HERIETT C. Bora z Milotiček
AIKA Leon od Lamberka
AYLIN z Paskovského panství
ANIE Nemilská tvrz
CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss
GINA Z. Bora z Milotiček
AJRIN Nemilská tvrz
Chovatelské stanice
From Leo´s Home
Od Bezdynky
Myslibořické polesí
Nemilská tvrz
Leon od Lamberka
Z Paskovského panství

Mrázová Martina
Plachý Ondřej
Novotná Hana
Jurášek Marek
Podzemná Veronika
Oklešťková Jana
Sluhovský Miroslav
Hrdlovičová Zuzana
Kubík Jiří ing.

155
150
130
80
70
45
40
40
20

Zeman Josef ing
Pimek Ludvík
Fialka Bohumil
Hrdlovičová Zuzana
Jurášek Marek
Batková Markéta

465
420
150
110
80
70

Výsledky výstav:
NV Olomouc, MV Norimberk, MV Trenčín, MV Glogow, MV Brno 2x, MV
Košice, MV Fribourg 2x, MV Graz
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Vážení členové,
Máme před sebou letos dva důležité kalendářní body. Jeden je již za
humny a tím je naše klubové setkání spojené s dvojvýstavou. Věříme, že onen
víkend, tedy 29/4 1/5/2011 již máte zakroužkovaný v kalendáři, stejně jako vaše
narozeniny. A že již máte poslány přihlášky na setkání i na výstavy. Vždyť kde
si tak můžete popovídat se stejně praštěnými lidmi, kteří nade vše milují ty zlaté,
chlupaté, čtyřnohé tvory. Členové výboru, ale i několik dalších ochotných členů
věnovalo spoustu hodin práce, aby pro vás připravili pěkný víkend.
Druhým kalendářním bodem je druhé, zářijové setkání. Sice bude také
spojené s výstavou a my se budeme těšit na vaši účast v kruhu. Jenže toto setkání
bude spojeno i s členskou schůzí, která bude podobně důležitá, jako byla ta
poslední. Nejen, že se na ní bude projednávat odvolání vyloučeného člena, ale
hlavně to bude schůze volební. Končí volební období a končí i všichni
funkcionáři. Bude jen na vás, koho si zvolíte na další tříleté období.
A úplně na závěr znovu stesk. Nemáme od vás články, nemáme od vás
fotky. Pomozte nám se zpravodajem! Stojí to hodně práce a dost peněz
Zpravodaj tvořit a vydávat, tak ať je pro vás co nejzajímavější. Bez vás to ale jde
těžko.

Vaše redakce a váš výbor

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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