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Předseda:
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Poradkyně chovu:
Jednatelka:

Adresa ČMKU:
Úřední hodiny:

Plemenná kniha:

Sekretariát, vedoucí
šampionáty
chovatelské stanice
rozhodčí, kluby

Ing. Zdeněk Svoboda, 285 22 Zruč nad Sázavou
Lomená 930, tel 327 532 278
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
M. Truksová
truksova@cmku.cz
L.Pečená
pecena@cmku.cz
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
234 602 273
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. Bez zaplacení nebude
vyhodnocení DKK provedeno
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Vážení přátelé, vážení členové MSKCHPL
Výbor našeho chovatelského klubu a také my všichni, kteří se podílíme
na organizování klubové činnosti,
vám přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěšný rok 2009 !
Do rukou se vám dostává poslední číslo Zpravodaje roku 2008, je konec roku a to bývá ten správný čas na ohlédnutí se zpět.
Uplynulý rok byl již 15. rokem klubové činnosti. Měli jsme tedy takové malé jubileum. Možná, že bychom měli bilancovat.. Tento klub zakládalo
několik nadšenců, kteří byli přesvědčeni, že další samostatný klub pomůže rozvoji plemene leonberger v naší republice. Je to nemalý úkol pro nás všechny ,
aby se dalo hovořit o cílevědomém chovu a vyžaduje to od našich chovatelů
značné finanční náklady s nejistou návratností.
Klubový výbor se snaží nastavit takové podmínky, které co nejméně
omezují vlastní iniciativu a chovatelský záměr chovatelů. V každém případě
je nutné zachování základních a nejdůležitějších vlastností našeho plemene a
navíc respektovat nezbytná zdravotní kriteria, dávající předpoklad zdravé populace.
Poradce chovu pomáhá při výběru krycího psa, pokud chovatel nemá
již vybráno. V případě , že chovatel se snaží spojit takové chovné jedince, kde
se dá předpokládat u jejich společného potomstva nějaký problém, je povinen
na toto riziko chovatele upozornit. Často je chovatel, zejména začínající, přesvědčen, že se jedná o zbytečné komplikace.
Myslíme si, že společným zájmem nás všech, by mělo být a doufáme,
že je rozvoj chovu tak krásných a ušlechtilých psů. Každý z nás by měl být
schopen podávat o nich zasvěcené a nezkreslené informace, abychom prostě
všichni pracovali na tomto společném díle, které bude ku prospěchu našich
psích kamarádů.
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Z Paskovského panství
ARAMIS Lony z Vyšehořovic
APOLENKA Žluté srdce
9.3.2008
Datum narození
10
Narozeno

Batková Markéta
8.1.2008

Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen

6

Chovatel

Daňko Josef

3

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

Narozeno
Psů

Ze Zámku Belvue
DARLING ASSON Ensson
Bohemia
Otec
AXIMA Žluté srdce
Matka
12.3.2008
Datum narození
8
Narozeno
Chov. stanice

Psů

4

Z Janovského lesa
NANDO vom Nonnenwald
FLÉR Zařické údolí
Datum narození fena nezabřezla

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

Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Narozeno
Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Danthe Caro
LEX Lesní lom
DELLY Assa Říčany
16.4.2008
Datum narození
12
Narozeno
Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen

8

5

A
9

10.1.2008
11.1.2008
E

Novák Rudolf
12.1.2008
A
8

4
Čermáková
Jaroslava
16.1.2008
I

Theimerová
Dana
18.2.2008
A
11

3

Myslibořické polesí
QUINTO vom Nonnenwald
BELYS Sen rodiny
29.4.2008
Datum narození
11
Narozeno
Chov. stanice
Otec
Matka

Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice

1

Od Bezdynky

Chovatel

ZAFIR von Löwengarten
BELINDA z Vlčkovského
údolí
Matka
8.5.2008
Datum narození
3
Narozeno
Otec

Psů

2

Geblov
QUINTO vom Nonnenwald
MAY - BEE Lesní lom
8.5.2008
Datum narození
7
Narozeno

I.krytí

Vrh
Odchováno
Fen
Chovatel
I.krytí
II.krytí

Psů

Vrh
Odchováno
Fen

Z Řešetovských pastvin
DEADJAY du Plateau Bavarois
Otec
IMMY FLORENCIE Zařické
údolí
Matka
fena nezabřezla
Datum narození
Chov. stanice

Narozeno
Psů

Z Alfovy zahrady
MAJANS ZEUS The star of
the North
Otec
CLEA CECILA Sedmidomky
Matka
7.9.2008
Datum narození
8
Narozeno
Chov. stanice

Psů

0

6

C
5

4
Pimek Ludvík
6.3.2008

II.krytí

Chov. stanice
Otec
Matka

2

Fialka Bohumil
27.2.2008

Chovatel

A

3
1
Svoboda Dan
9.3.2008
A
3

1
Nováková Dominika

I.krytí

30.5.2008

II.krytí

31.5.2008

Vrh
Odchováno
Fen

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

A

Marečková
Kateřina
1.7.2008
2.7.2008
F
7

7

Z Polňáku
LEX Lesní lom
ARMIKA ze Zámečku Marianov
Matka
3.9.2008
Datum narození
5
Narozeno

.Chov. stanice
Otec

Psů

0

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

Narozeno
Psů

Od Skrytého lesa
MAJANS ZEUS The star of
the North
Oec
ALGIDA Plánský dvor
Matka
24.9.2008
Datum narození
9
Narozeno
Chov. stanice

Psů

0

Chov. stanice

AARRE ROY od Malenovického hradu
FIONA Löwe von Blumengarten
Matka
fena
nezabřezla
Datum narození
Otec

Narozeno
Psů
Chov. stanice
Otec
Matka

Z Vysokova
ANDY BADY od Zeleného
buku
NATÁLKA Lesní lom

Datum narození
Narozeno
Psů

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

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

C
1

1
Daňko Josef
4.7.2008
6.7.2008
E

Čekalová Radka
22.7.2008
23.7.2008
B
4

4

Chovatel

Pavlosková
Denisa

I.krytí

25.10.2008

II.krytí

26.10.2008

Vrh
Odchováno
Fen

A

Chovatel

Gintarová Petra

I.krytí
II.krytí

18.11.2008
20.11.2008

Vrh
Odchováno
Fen

7

Kubík Jiří ing.
3.7.2008

A

Chov. stanice
Otec
Matka

Golden Bohemica
DARLING ASSON Ensson
Bohemia
ALMA Lony z Vyšehořovic

Datum narození
Narozeno
Psů
Chov. stanice
Otec
Matka

Matka

Smejkal David

I.krytí
II.krytí

29.11.2008
30.11.2008

Vrh
Odchováno
Fen

Koňakov
AARRE ROY od Malenovického hradu
CARRIE LEON Koňakov

Datum narození
Narozeno
Psů
Chov. stanice
Otec

Chovatel

Chovatel
I.krytí
II.krytí

B

Daňko Josef
29.11.2008

Vrh
Odchováno
Fen

Od Bezdynky
LEX Lesní lom
BELINDA z Vlčkovského
údolí

Datum narození
Narozeno
Psů

Chovatel
I.krytí

E

Pimek Ludvík
13.12.2008

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

B

Krycí listy 2008
AXIMA Žluté srdce

LEX Lesní lom
DASTY E. Bora z Milotiček
DARLING ASSON Ensson Bohemia

FLÉR Zařické údolí

NANDO vom Nonnenwald
QUINTO vom Nonnenwald

DELLY Assa Říčany

DASTY E. Bora z Milotiček
LEX Lesní lom

BELYS Sen rodiny

QUINTO vom Nonnenwald

BELINDA z Vlčkovského údolí

ALEX B. Bora z Milotiček
ZAFIR von Löwengarten
XIRIUS von Löwengarten
LEX Lesní lo
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MAY – BEE Lesní lom
ARABELLE Madennki

QUINTO vom Nonnenwald
ARAMIS Lony z Vyšehořovic

ALGIDA Plánský dvor

MAJANS ZEUS the star of North

BARBIE Zlatá galaxie

BARNEY B. Bora z Milotiček

IMMY Zařické údolí

DEADJAY du Plateau Bavarois

CARRIE LEON Koňakov

AARRE ROY od Malenovického hradu

ARMIKA ze Zámečku Marianov

DASTY E. Bora z Milotiček
LEX Lesní lom

CLEA CECILA Sedmidomky

MAJANS ZEUS the star of North
LEX Lesní lom

ANNETT Žluté srdce

LEX Lesní lom

MARION Lesní lom

BRED Voříšků
ANDY-BADY Od Zeleného buku

CARRIE LEON Koňakov

AARRE ROY od Malenovického hradu

FIONA Löwe von Blumengarten

AARRE ROY od Malenovického hradu

NATÁLKA Lesní lom

ANDY-BADY Od Zeleného buku

ARMIKA ze Zámečku Marianov

LEX Lesní lom

ALMA Lony z Vyšehořovic

DARLING ASSON Ensson Bohemia

BELINDA z Vlčkovského údolí

DASTY E. Bora z Milotiček
LEX Lesní lom
QUINTO vom Nonnenwald

APOLENKA Žluté srdce

LEX Lesní lom
ENGY od břehu Svitavy
ANDY-BADY Od Zeleného buku

ARANKA od Katovického jezu

ALBI z Alfovy zahrady
LEX Lesní lom
MAJANS ZEUS the star of North

ALGIDA Plánský dvor

MAJANS ZEUS the star of North
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Zprávy výboru
Vážené členky, vážení členové,
až dostanete toto číslo
do rukou, budou již vánoční
svátky za námi a bude se již psát
nový rok 2009. My se vám
chceme omluvit za to, že dostáváte toto číslo později, než jste

zvyklí. Bylo to způsobeno
jednak dovolenou jedné z
osob, která Zpravodaje tvoří a
potom i následnou nemocí. Na
druhé straně jsme doufali, že
více času přispěje i k tomu, že
nám dojdou nějaké příspěvky
od vás. Měli jste ale pravděpodobně mnoho práce

s letošními svátky, protože
nám od vás do Zpravodaje,
mimo fotografií, vůbec nic
nepřišlo. Redakce se tedy
rozhodla na příští členské
chůzi podat návrh na zrušení tisku Zpravodaje. Informace o dění v klubu jistě
postačí uveřejňovat na internetových stránkách.
Výbor si dovoluje
vás, jako členskou základnu, upozornit na jednu
z mála povinností členů klubu, ale na druhou stranu jednu z nejzávažnějších a
to zaplacení členských příspěvků. V příloze tohoto Zpravodaje naleznete složenku a nezapomeňte, že termín je pouze do 28. února. Po tomto datu to zbytečně budete mít dražší.
Jak jsme již psali minule, budeme v letošním roce pořádat opět dvojvýstavu v měsíci květnu. Pozor, bude se ale konat jinde. Podrobnosti dostanete , jako obvykle, v březnovém Zpravodaji. Také budou všechny náležitosti
10

otištěny na klubových stránkách a to již v měsíci lednu.

Změny v klubové soutěži.
Výbor na svém zasedání v souladu s usnesením členské schůzi rozhodl
o následujících změnách v klubové soutěži:
1)
Od 6.8. 2008 se do klubové soutěže budou počítat body za známky VD
ze třídy mladých jako za známky V u těch států, ve kterých se v této
třídě známky výborné nedávají.
2)
Výbor rozhodl, že aktualizace klubové soutěže se bude na internetových
stránkách provádět 1x měsíčně a to pouze na základě zaslaných výsledků na adresu klubu (poštovní či mailové) z výstav, a doložených kopií
posudku s umístěním.
3)
Členská základna rozhodla o zrušení omezení vyhrát klubovou soutěž
pouze třikrát.

Důležité upozornění pro chovatele a majitele štěňat
(ČMKU dne 23.10.2008)
Vzhledem k často řešeným problémům s předáváním průkazů původu novým
majitelům P ČMKU konstatuje, že průkaz je nedílnou součástí prodávaného
jedince a musí být novému majiteli předán neprodleně po vystavení plemennou
knihou, a to bez nároků na další finanční vyrovnání.
Výbor MSKCHPL

Kuriozity
Nelíbí se vám váš pes? Dopřejte mu plastiku!
Zdá se, že jednou z oblastí, kterou nikterak nepostihla uvadající světová ekonomika, je péče o domácí mazlíčky, hlavně o psy. Naopak, investice
majitelů každoročně rostou. I do šíleností typu plastických operací…
Podnikavý brazilský veterinář Edgard Brito se rozhodl pomoci majitelům psů, kterým se jejich zvířecí miláček nelíbí, a začal matku přírodu uměle
poopravovat. Ke kráse pomáhá nejen psům, ale i kočkám nebo králíkům. Brazilský veterinář zvířatům aplikuje botoxové vyhlazovací injekce, stejně jako to
dělají plastičtí chirurgové lidem. A tak mastifové, buldoci a pekingský palácový
psík mohou dát vale svým vráskám, zplihlých uší se může zbavit nejen starší
králík, face lift si může dopřát třeba baset nebo bloodhound.
Nejlevnější zákrok, jak učinit ze svého pejska superstar, vyjde zhruba na tisíc
korun.
K zákrokům se zatím nevyjádřila žádná organizace bojující za práva zvířat.
V USA jsou ještě mnohem dále. Tam už mohou starostliví majitelé
poslat své problematické rodinné miláčky do pětihvězdičkového hotelu
s lázněmi. Je umístěn v Miami a vedle masáží a výletů nabízí také přeměny
psů, fitness klub pro psy či promítání filmů. Prostě ráj, tak jakýpak psí život…
Za vší tou péčí o psy prý stojí fakt, že lidé mají peníze, ale nemají se o
11

koho starat. Děti už vyletěly z rodinného hnízda, na řadu se tak dostaly němé
tváře. Tolik k tomu říkají analytici.
Řada odborníků z takové pozornosti ale nadšená není. Navzdory zvyšujícím se
investicím do psů a jejich pohodlí nikterak neroste kvalita života průměrných
koček a psů, tvrdí. Rozmazlování podle nich není klíčem ke zvířecímu štěstí a
řada mazlíků má už teď problém zvládat nové životní tempo a režim.
Podle : Magazín.cz

Nový švýcarský zákon považuje zvířata za živé bytosti
Podle nového švýcarského zákona přestávají být psi, kočky, andulky
či křečci, zkrátka veškerá zvířena doma chovaná, považováni za "předměty".
Podle zákona, který vstoupil v platnost 1. dubna, mají postavení "živých bytostí, které mají city a mohou trpět".
Nový zákon se vztahuje především na domácí mazlíčky, ačkoli z něho
nejsou vyjmuti ani tvorové chovaní k obchodním účelům a pro zisk.
Například v případě rozvodu se podle nového zákona bude soudce řídit
"zájmem psa" a přiřkne nejlepšího přítele člověka tomu, kdo mu je schopen
zajistit lepší péči.
Zemře-li majitel, musejí se dědici řídit jeho poslední vůlí a starat se o
pozůstalé zvíře vhodným způsobem. Zvíře také nesmí být použito v případě
finančního krachu majitele jako zástava. Další ustanovení zákona mají zlepšit
postavení zvířat ztracených či opuštěných.
O novém zákoně se dlouho debatovalo. Ochránci zvířat dokonce navrhli, jak ve Švýcarsku bývá zvykem, uspořádání dvou referend, která by se
zabývala tím, jak zlepšit právní postavení zvířat. Zákon však loni v říjnu schválil parlament, takže oba návrhy na referendum byly staženy.
Převzato z ČTK

Péče o zdraví psa – první pomoc
Váš pes se může dostat do situace, kdy bude zraněn nebo neschopen
pohybu, a bude potřebovat vaši pomoc. Dokážete mu ji poskytnout? Tak, jak
bez váhání přispěcháte na pomoc člověku při autonehodě a okamžitě si vybavujete základy první pomoci, které jste získali ještě ve škole, tak byste měli být
pohotoví i při náhlé příhodě vašemu nebo i cizímu zvířeti. Včasná první pomoc
může nejen přispět k uzdravení, ale může v mnoha případech zachránit vašemu
psovi život. Jsou chvíle, kdy čekání na veterinárního lékaře se může psovi stát
osudným, a je lépe před příjezdem nebo odvozem k němu psa napřed zabezpečit. Vašemu veterináři však nikdy při těchto příhodách nezapomeňte zavolat, a
to i v případě, že se váš pes vzpamatuje, a bude se vám zdát v pořádku. Vysvětlete mu celou situaci a dbejte jeho rad.
12

Základní vybavení lékárničky pro psa
Zde je seznam pomůcek, které by měla obsahovat domácí lékárnička pro psa, a
které byste měli mít vždy doma při ruce, pokud psa chováte.
• teploměr (pořiďte si pro psa digitální teploměr, který je méně nebezpečný
než rtuťový)
• pinzeta (bude vám sloužit ke snadnému odstranění klíštěte, drobných cizích tělísek z tlapky apod.)
• nůžky
• podavač tablet (ten vám
usnadní podání tablety, při
jeho použití nemusíte psovi
strkat ruce do tlamy)
• injekční stříkačka nebo
kapátko(můžete ji použít k
výplachu očí, k podání tekutých léků apod.)
• tenká matrace (nejlépe s
hliníkovou nebo teflonovou
fólií)
• chirurgické rukavice
• košík nebo obvaz (potřebujete je k zajištění psovy tlamy)
• tlakový obvaz (použijete jej při rychlém ošetření krvácející rány apod.)
• tampóny
• obvazy
• pružné obinadlo
• náplast
• živočišné uhlí
• 3% peroxid vodíku
• antiseptická mast
léčivá mast
Posouzení situace
Dříve než začnete s prohlídkou poraněného psa, ujistěte
se, že se nachází na bezpečném místě. Pokud tomu tak není, pokuste se jej na bezpečné místo přepravit.
Pokud bude pes protestovat, použijte náhubek nebo zabezpečení tlamy obvazem. Předtím, než začnete psa ošetřovat, posuďte celou situaci, a pokud víte,
jakým způsobem byl pes zraněn, utřiďte si jeho zranění od nejtěžšího k nejlehčímu. To, co se vám na první pohled bude zdát zjevným poraněním, nemusí být
vždy životu nebezpečné. Zde vám nabízíme několik kroků, jak co nejrychleji
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zjistit skutečný stav vašeho psa. Za žádných okolností nepanikařte a všímejte si
pouze psa. Váš klidný a sebevědomý přístup dodá jistotu i vašemu psovi, naopak, pokud budete zmateně pobíhat kolem, přenese se vaše nervozita i na psa.
Tedy ještě jednou, krátce:
• ujistěte se, že vy i pes jste na bezpečném místě
• chraňte i své zdraví, např. chirurgickými rukavicemi, zabraňte útoku zraněného psa náhubkem
• porovnejte závažnost zranění a určete nejtěžší
• zachovejte klid
• zkontrolujte stav psa
• při přímém ohrožení života zahajte první pomoc
kontaktujte veterinárního lékaře
1. Ujistěte se, jestli je pes schopen reagovat. Oslovte ho jménem nebo
tleskněte, pes by se měl na vás otočit.
2. V případě, že pes nereaguje, proveďte okamžitě kontrolu dechu a pulsu.
3. Pokud nejsou zajištěny základní životní funkce, přistupte k resuscitaci.
Ohrožení života nastává při:
• zástavě dechu
• zástavě srdce
silném krvácení
Kontrola dechu
Normální stav - 10 - 30 vdechů za minutu
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Snížená dechová frekvence - otrava, podchlazení, pokročilé stadium šoku
Zvýšená dechová frekvence - vzrušení, teplo, bolest, počáteční stadium šoku
Kontrola pulsu
Normální stav - 60 - 120 úderů za minutu (velká plemena - spodní hranice, malá plemena a štěňata - horní hranice)
Snížená tepová frekvence - podchlazení, pokročilé stadium šoku
Zvýšená tepová frekvence - vzrušení, zvýšená teplota, elektrický šok, otrava,
uštknutí, srdeční záchvat, bolest, počáteční stadium šoku
Případy, kdy pes nereaguje, je bez pulsu, bez dechu nebo bez pulsu a dechu
zároveň vyžadují resuscitaci ještě předtím, než začnete s ošetřováním zranění!
Možné příčiny:

•
•

tonutí
dušení
šok a silné krvácení
Dýchá pes?
ANO -proveďte kontrolu pulsu
-proveďte prohlídku psa a první pomoc
-kontaktujte veterinárního lékaře
NE -proveďte dva vdechy -proveďte kontrolu pulsu Je puls hmatatelný ?
ANO -pokračujte v umělém dýchání
NE - zahajte resuscitaci -pokračujte v resuscitaci při převozu na veterinární
kliniku
Resuscitace
Pokud máte po ruce někoho, kdo vás může převést na veterinární kliniku, požádejte jej, aby kontaktoval veterinárního lékaře, a pokračujte v resuscitaci při
převozu k němu.
Resuscitace zahrnuje tři základní kroky, kterými udržujeme základní životní
funkce:
• uvolnění dýchacích cest
• zajištění dýchání
zajištění krevního oběhu
Uvolnění dýchacích cest
Narovnejte psovi hlavu a krk, otevřete tlamu a vytáhněte jazyk. Jazyk je lépe
zachytit kapesníkem nebo kusem látky. Poté vyčistěte psovu tlamu od veškerých zbytků, mohou to být zbytky jídla, zvratky či cizí těleso.
Zajištění dýchání
Pokud jste uvolnili dýchací cesty, zjistěte, jestli pes dýchá. Kontrolujte barvu
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sliznic, tedy jazyka a dásní, pokud jsou modré, znamená to, že pes má nedostatečný přísun kyslíku. Pokud nedýchá, zahajte umělé dýchání. U velkých plemen se umělé dýchání provádí z úst do nosu, u malých plemen a štěňat z úst do
nosu a tlamy.
1. hlava a krk musí být natažené
2. jazyk musí být vytažený
3. při vdechu do nosu zajistěte, aby vzduch neunikal přes pysky
4. vdechy musí proudit rovnoměrně do obou nosních dírek
5. hloubku výdechu přizpůsobte velikosti psa
6. po vdechu nechejte krátký čas na vydechnutí
7. vdechujte přibližně po 3 vteřinách
8. sledujte hrudník psa
9. několikrát vdechněte a zkontrolujte, jestli již pes nedýchá sám
10. vždy po minutě umělého dýchání zkontrolujte tep a dech
11. pokud pes začne dýchat, uložte jej do polohy na boku s mírně dopředu nataženou hlavou a vyplazeným jazykem, čenich je mírně skloněný dolů
12. pokud pes začne dýchat, ale stále nereaguje a dech je velmi slabý a
povrchní, pokračujte v umělém dýchání o frekvenci 10 - 15 vdechů za
minutu
Zajištění krevního oběhu
Masáž srdce provádějte pouze v případě, že jste nezjistili žádnou srdeční činnost. Pokud je srdeční činnost slabá, a vy předčasně použijete srdeční masáž,
může se úplně zastavit. U malých plemen a štěňat se masáž srdce provádí otevřenou dlaní, u velkých psů oběma rukama, stejně jako u člověka.
1. pes musí ležet na pravém boku, na nepříliš měkkém podkladě
2. malá plemena - tlak směřuje přímo proti srdci nad úrovní lokte
3. velká plemena - tlak směřuje do bodu největšího průměru hrudníku
4. tlak musí být stejnoměrný, asi 4 cm hluboký, ve fázi odlehčení zůstávají ruce stále na hrudníku
5. opakujte série 10 - 15ti rychlejších stlačení a dvou vdechů
6. malý pes - v průměru asi 140 stlačení za minutu, tj. asi 2 stlačení za
vteřinu
7. velký pes - v průměru 90 stlačení za minutu, tj. asi 13 stlačení během 10 vteřin
Resuscitace v přítomnosti druhé osoby
1. jedna osoba provádí umělé dýchání, druhá osoba provádí masáž
srdce
2. frekvence stlačení je stejná, jako v případě, že masáž provádíte sami
3. partner vdechuje během srdeční masáže po každém třetím stlačení
bez ohledu na velikost psa
S resuscitací pokračujte do doby, dokud pes není pod dohledem veterinárního
lékaře nebo dokud neucítíte puls.
Převzato z volného tisku
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Zajímavá kynologická literatura rok 2009
Kalendář 2009
Psi a Kočky-se zvířecími jmény (stolní)
Rozměr: 230 x 220 mm
EAN: 8595054295417
Nakladatelství: Presco Group,
Doporučená cena: 79,- Kč

Agility pro pokročilé
Karina Divišová, Martina Podešťová
Druhý díl publikace přináší hlubší pohled do tajů agility. Přináší exkursi do
světa vrcholového sportu, ale je určen i zájemcům o pokročilejší běhání a závodění se psem. Nabízí návod jak rozvinout schopnosti obou článků týmu – psovoda i psa – a poskytnout jim radost z pohybu. Stejně jako první díl, i tato kniha je užitečným pomocníkem při výcviku psa a základní metodickou příručkou
pro všechny zájemce o tento sport. Z kapitol uveďme např.: ·Tréninkové sekvence pro pokročilé ·Moderní trendy ve vedení psa ·Strategie prohlídky parkuru
a rozbor tratě ·Tréninkový plán a ladění formy ·Psychologie psa a psovoda v
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závodě atd.
Počet stran: 200, Formát: A5, Vazba: V8a (pevná), Nakladatelství : Plot, Cena:
229,- Kč
Obrazová část: Černobílé a barevné fotografie
Edice: EDUKACE, Stav: Připravujeme, Vychází: II. čtvrtletí 2009

Agility - pracovní sešit
Karina Divišová, Martina Podešťová
Počet stran: 80, Formát: A5, Vazba: V2 (brož.), Nakladatelství Plot, Cena: 99,Kč
Edice: EDUKACE, Stav: Připravujeme, Vychází: III. čtvrtletí 2009

Dog dancing
Helena Potfajová
Tancování se psem, čili dog dancing, se stává u nás stále populárnějším kynologickým sportem. V této u nás první publikaci seznamuje autorka začínající tanečníky nejen s figurami, ale radí, jak vůbec s tímto sportem začít a připravit
tak mnoho zábavy jak pro nás, tak pro svého čtyřnohého mazlíčka.
Počet stran: 120 , Formát: 157x 235, Vazba: V8a (pevná), Nakladatelství Plot,
Cena: 199,- Kč
Obrazová část: Černobílé a barevné fotografie
Edice: EDUKACE, Stav: Připravujeme, Vychází: IV. čtvrtletí 2009

Leonberger
autor: Madeline Lusby
Příručka je věnována leonbergerovi, něžnému obrovi německého původu. Je
knihou o tomto vzácném a vznešeném plemeni, vzbuzujícím nebývalou pozornost po celém světě a uctívaném pro oddanost a odvahu, nádhernou srst, impo18

nující velikost a mírnou povahu. Její autorkou je zkušená britská chovatelka,
která kromě teoretických znalostí uvádí i mnoho praktických zkušeností svých
kolegů chovatelů, veterinářů, cvičitelů i majitelů psů.
Počet stran: 160, Formát: 165 x 210 mm, Vazba pevná,
Nakladatelství: Fortuna Libri , Cena: 270,- Kč
Dostupná v knihkupectvích

Výstavy
Světová výstava psů 2009
se koná u sousedů na Slovensku v Bratislavě 8.-11.10.2009.
Přihláška je už k dispozici, a termíny uzávěrek jsou:
1. uzávěrka 28.02.2009
2. uzávěrka 30.06.2009
3. uzávěrka 17.08.2009
Přihlášky na: http://www.worlddogshow2009.com
Worlddogshow2009
Štefánikova 12
811 05 Bratislava
Slovakia
Tel.: + 421 (2) 52 62 61 21–2
Fax: + 421 (2) 52 62 61 23
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Informácie o:výstave: office@worlddogshow2009.com
prihláškach: entries@worlddogshow2009.com
stánkoch: commerce@worlddogshow2009.com
klubových výstavách: clubshows@worlddogshow2009.com
Majstrovstvo sveta "obedience": obedience@worlddogshow2009.com

Evropska výstava 2009
se koná v hlavním městě Irska Dublinu 30.05. – 01.06.
Přihláška je už k dispozici, a termíny uzávěrek jsou:
1. uzávěrka 30.01.2009
2. uzávěrka 27.02.2009
3. uzávěrka 17.04.2009
Přihlášky na : http://www.dublin2009.com

Výstavy v I. čtvrtletí 2009
Česká republika
Duo CACIB Brno, 07. - 08. února
I. uzávěrka: 14.12.2008 II. uzávěrka:5.1.2009
Českomoravská kynologická unie,
ČMKU, výstava, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7
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Tel: 234 602 206, 234 602 207, fax: 234 602 278
E-mail: : vystava@cmku.cz , http://www.cmku.cz
Národní výstav, Ostrava , 04.-05. dubna
I. uzávěrka: 16.02.2009 II. uzávěrka: 02.03. 2009
Výstava psů
P.O. Box 130
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Mezinárodní výstava , České Budějovice 25. - 26.dubna
I. uzávěrka: 06.03.2009 II. uzávěrka: 20.03. 2009
Českobudějovický kynologický klub
P.O. Box 238, Klostermannova 7
370 04 České Budějovice
Tel.: 775998309, Fax: 387203926
www.intercanis.cz

Slovensko
MVP, CACIB Trenčín 2009, 24.–25. ledna.
Slovenská kynologická jednota
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/ 52492 298, e-mail: skj@skj.s

Polsko
CACIB Rzeszów, Polsko 7.-8. února
Uzávěrka přihlášek: 05.01.2009.
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Rzeszówe
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,
CACIB, Katowice,Polsko 20.-22.března

Uzávěrka přihlášek: 23.1.2009.
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Katowice
Kościuszki 42
40-048 Katowice
PO box 321
phone/fax +48 32 2516780
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e-mail: cacib2009@zkwp.katowice.pl
http://www.zkwp.katowice.pl/cacib2009pl.htm
Our Dog Show, Opole 24.-26. dubna
Uzávěrka přihlášek: 31.03.2009

Rakousko
NHA+IHA, Innsbruck-Alpencup 10. a 11. ledna
Alpencup 2008
pf. 909, 1171 Wien
Tel. +43(0)1/480 39 01
Fax: +43(0)1/480 39 84
office@alpencup.at
IHA Graz , 07.-08.března
I. uzávěrka: 10.01.09 II. uzávěrka: 07.02.09
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.at
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript
aktivieren, damit Sie es sehen können
www.IHA-Graz.at
IHA Wieselburg , 04 -05.dubna
I. uzávěrka: : 07.02.09 II. uzávěrka: 07.03.09
Österreichischer Kynologenverband (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 Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots
geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können

Německo
MVP, Nürenberg 17. -18. 01.
Uzávěrka skončila: 25.12.2008
Peter Schön
Steingasse 21
34270 Schauenburg
E-Mail: paschoen@t-online.de

Internet: http://www.vdh-franken.de
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MVP München 07. - 08. 03.
I.uzávěrka: 09.01.09 II. uzávěrka: 23.01.09
STICH-Event-Agentur
Thorwaldsenstr. 29
80335 München
Tel.: 0 89/1 23 46 34
Fax: 0 89/1 23 49 17
E-Mail: info@vdh-bayern.de
Internet: http://www.vdh-bayern.de

MVP Offenburg l 4. -15 . 03
I.uzávěrka: 30.01. II. uzávěrka: 13.02. 2009
Frau Sylvia Bort
Gutachstr. 19
71069 Sindelfingen
Deutschland
Tel.: 0 70 31/26 72 33
Fax: 0 70 31/26 64 86
E-Mail: landesverband@web.de
Internet: http://www.vdh-bw.de
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MVP Berlin 28.-29. 03.
I.uzávěrka: 25.01. II. uzávěrka:
15.02. 2009
Herrn Gerhard Wilms
Landshuter Str. 22
10779 Berlin
Tel.: 0 30/21 01 80 46
Fax: 0 30/21 01 84 77
E-Mail: temming@vdh-bb.de
Internet: http://www.vdh-bb.de
NV Dresden 04. -05. 04
I.uzávěrka: 26.01. II. uzávěrka:
23.02. 2009
Schimmer Druck GmbH
Dr. Helmut-Schreyer-Str. 10
04509 Delitzsch
Tel.: 01 75/7 31 46 24
Fax: 03 42 02/7 12 38
E-Mail: schimmer@vdhsachsen.de
Internet: http://www.vdhsachsen.de

Výsledky výstav
CACIB Tulln, Rakousko 28.9.2008
Rozhodčí: B. Matakovič, Hr.
Psi
Tř. šampiónů
V2, res.CAC,res.CACIB
Feny
Tř.šampiónů
V2,res.CAC

Dag Me-Dojet

Celesta Najmurská cesta

Eurodogshow, Budapešť
04.10.2008
Rozhodčí: Uwe Fischer, D
Psi
Evropský vítěz, BOB
Šampión z Velké Británie
Kumamatata Awesome Boy for Lionslord "Pluto"
Feny
Evropská vítězka
Veteránka z Holandska
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Brinci Dost Yala Bujumbura

Speciální výstava KCHL 05.10.2008
Rozhodčí: O. Vondrouš , CZ
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
Mezitřída
V1, CAC
V2, res.CAC
V3
Tř.otevřená
V1, CAC
V2, res.CAC
V3
Tř. vítězů
V1, CAC, Vítěz SV
V2, res.CAC
V3
Tř.veteránů
V1
V2
V3
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1, CAC
V2, res. CAC
V3
Tř.otevřená
V1, CAC,Vítě SV,BOB
V2, res.CAC
V3
Tř.vítězů
V1, CAC
V2, res. CAC
V3
Tř.veteránů
V1
V2
Upozornění:

Hakuna C. Bora z Milotiček
Bard Roy Happy Leon
Akim Levelunden
Benji z Osoblažského lesa
Eddy z Plaského údolí
Artuš od Katovického jezu
Bady z Alfovy zahrady
Darling Asson Ensson Bohemia
Caygar Bee od Mlýnského rybníka
Abé Artouche Zlatá kamélie
Every Day Norton Salve leon
Bols Druhá šance
Barnabáš od Tety Zity

Avril von Benštejn
Husarka C. Bora z Milotiček
Berga Bohemia Qwerty
Francis Bess Ensson Bohemia
Bel Victoria Arcondia
Uma v. Matthiasberg
Kinglords Miss Efferhild
Botswana Allegro u Oderského splavu
Ebony Ensson Bohemia
Aldibara‘s Promising Daria by Pi-Pa
Agátka z Alfovy zahrady
Dee Dee Assa Říčany
Berta Jizerská ranč
Bessy Končiny
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Všichni ocenění , kteří obdrželi CAJC,CAC se stávají zároveň čekateli na titul
Šampión Německého klubu leonbergerů - CAC DCLH s možností využití
res.CAC.

NVP, CAC Brno, 20. 10. 2008
Rozhodčí: J. Matyáš., SK
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC
V2
V3
V4
Tř.otevřená
V1, CAC
Tř. vítězů
V1, CAC, NV
Tř.veteránů
V1, Nejl.veterán
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1,CAC
V2, res. CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1, CAC, NV,BOB,BOG3
V2, res. CAC
Tř. vítězů
V1,CAC

Orion Lesní lom
Aron z Lesnej samoty
Rua Soleil Imagine Breeze
Falco Ensson Bohemia
Bard Roy Happy Leon
Fido Nobert
Lex Lesní lom
Darling Asson Ensson Bohemia
Iago Lesní lom

Avril von Benštejn
Egeria Lví sen
Birana Bohemia Qwerty
Franciss Bess Ensson Bohemia
Bondie Roy Happy Leon
Belinka Roy Happy Leon
Anrea Love of Cid von Bohemia Olive
Kinglords Miss Efferhild
Nicola Lesní lom
Beyla z Plaského údolí

MVP, CACIB,Nitra 02.11. 2008
Rozhodčí: P. Řehánek, CZ
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
Mezitřída

Ferina z Leonkovho raja
Mandies od Pálfych V3
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V1,CAC
V2, res CAC
V3
Tř. otevřená
V1,CAC,CACIB
V2,res.CAC
V3
Tř. šampiónů
V1, CAC, res.CACIB
V2, res.CAC
V3
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1,CAC , res.CACIB
V2, res.CAC
V3
Tř.otevřená
V1, CAC,CACIB,BOB
V2, res.CAC
Tř. šampiónů
V1,CAC

Bard Roy Happy Leon
Dante v.Dreibungenland
Alan z Třemšínského výsluní
Falco Ensson Bohemia
Galop Glissando Löwe v.Blumengarten
Lex Lesní lom
Hank vom Welland
Dasty E. Bora z Milotiček
Majan’s Zeus the Star of North

Aiko von Benštejn
Avril von Benštejn
Bria Jessika Gulli Galaxy Oss
Benjamina Fay Arcondia
Husarka B. Bora z Milotiček
Skjaergardeens Casino Boomtown
Bel Victoria Arcondia
Athena Chatayan
Athea Leon Lučiny
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Mezinárodní výstava, Praha 16.11.. 2008
Rozhodčí: O. Vondrouš, CZ
Psi
Tř.mladých
V 1, CAJC
Mezitřída
V1,CAC
V2, res CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC , res.CACIB
V2, res CAC
V3
V4
Tř.šampiónů
V1, CAC, CACIB,BOB
V2, res. CAC
V3
V4
Tř.veteránů
V1
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
V4
Mezitřída

Irony F.Bora z MIlotiček
Rua Soleil Imagine Breeze
Bard Roy Happy Leon
Argo od Petrské brány
Kansas v.Welland
Denny Najmurská cesta
Duke Leo v.Jerichower Land
Douglas Leo v. Jerichower Land
Darling Asson Ensson Bohemia
Caygar Bee od Mlýnského rybníka
Baron Bismarck Löwe v.Bergburgerland
Arni Zlota Horda
Bols Druhá šance

Aiko von Benštejn
Hetty C. Bora z Milotiček
Heriett C. Bora z Milotiček
Milada od Pálfych
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V1, CAC
V2, res CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC ,res.CACIB
V2, res CAC
V3
V4
Tř. šampiónů
V1,CAC , CACIB
V2, res.CAC
Tř.veteránů
V1

Husarka C. Bora z MIlotiček
Ann Lady v.Bohemia Olive
Kayra Florencie Zařické údolí
Bayla van Diemensland
Franciss Bess Ensson Bohemia
Kinglords Miss Eferhild
Alma Lony z Vyšehořovic
Athea Leon Lučiny
Fiona Fabrice v. Welland
Bessy Končiny

Psí horoskop
Pes ve znamení Vodnáře (21.1. - 19.2.)
Pes Vodnář je mezi psy něčím zvláštním. Rád se totiž odlišuje od ostatních a
klade velký důraz na svou individualitu. Pes ve znamení Vodnáře se dokáže
projevovat velmi svéhlavě a když nechce, je velmi obtížné ho k čemukoliv přinutit. Rád se nechává prosit, ale když cítí, že mu lidé nechávají určitou individualitu, je schopen velkých činů. Má čilou mysl, je velmi pozorný a jen tak
něco mu neunikne. Je to pes aktivní a miluje novinky. Potřebuje psovoda, který
se rád nechává inspirovat novinkami, takže ne vždy probíhá vše podle zajetých
kolejí.
Pes ve znamení Ryb (20.2. - 20.3.)
Tento pes je velmi citlivý a hrají u něho velkou roli pocity. Pes ve znamení Ryb
je mimořádně vnímavý a proto reaguje rychle a citlivě na nálady každého druhu
ve svém okolí. Je to pes, který se dokáže zcela odpoutat od okolí a stáhnout se
do svého vnitřního světa. Pak už nic neslyší a vypadá to, jako kdyby vůbec
nebyl na příjmu. Tohoto psa musíme doopravdy milovat a tím mu pak jsme
schopni odpustit jeho eskapády. Potřebuje velmi chápavého a citlivého majitele, který je vnitřně vyrovnaný. Pak je s ním možná i dobrá spolupráce.
Pes ve znamení Berana (21.3. - 20.4.)
Pes ve znamení Berana rád ukazuje svojí aktivní a živou povahu. Bývá to většinou pes odvážný a nemá rád, chceme-li ho omezovat v jeho svobodné vůli. Je
si také zcela jistý, že mu náleží patřičná volnost v jeho jednání. Tento pes nikdy
nezaváhá, může-li převzít iniciativu a někdy pak postrádá opatrnost. Pes ve
znamení Berana ale není žádný bojovník, jen má touhu být všude a vždy jedničkou. Tím se rozumí, že může své uplatnění najít při různých hrách nebo jiných psích aktivitách. Pes Beran potřebuje páníčka, který je schopen dobře a
důsledně se prosadit, ale zároveň ho nebude příliš omezovat.Ve znamení
Převzato z tisku
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Kynologický slovník - H
HA
Zkratka plemene Hamiltonův honič (Hamiltonstövare)
Hárání
Hárání je období říje u fen, trvá zhruba 21 dní, většinou 2x ročně. Fena je svolná k páření přibližně uprostřed cyklu. Vlčice a primitivní plemena hárají 1x
ročně.
Habitat
Habitat je prostředí v němž organismus žije. Je nutné pochopit habitat, abychom mohli správně pochopit chování.
Haldenstöver
Haldenův honič
Hamiltonstövare
Hamiltonův honič
Hang time
Zákus psa do visícího peška na čas. Pes výskokem chytí zavěšeného peška (v
základní výšce 1,5 metru). Poté se měří čas, jak dlouho se pes na peškovi udrží.
Hannover'scher Schweisshund
Hannoverský barvář
HAR
Zkratka plemene Harrier (Harrier)
Harlekýn
Zvláštní barevný ráz vyskytující se u některých plemen. Buď se jedná o černé
skvrny rozmístěné na bílém základě (např. německá doga) nebo je barva šedo či
modročerná s pálením (např. beauceron).
HAV
Zkratka plemene Havanský psík (Bichon Havanais)
Haw
[hó] povel mushera pro odbočení vlevo
HB
Zkratka plemene Hannoverský barvář (Hannover'scher Schweisshund)
HD
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Hüftgelenksdysplazie = německá zkratka pro dysplazii kyčelních kloubů
(DKK).Tato zkratka se objevuje i v inzerátech a v průkazech původů našich
psů. HD-frei znamená, že pes je prostý dysplazie (negativní nález)
Hegendorfovy řemínky
asi 35 - 40 cm dlouhé a 1 cm široké řemínky s karabinkou. Připevňuji se na
Hegendorfův ostnatý obojek. Při navlečení na přední končetiny nutí psa klidně
ležet na zemi s hlavou položenou mezi nohy (poloha down). Používá se při
výcviku klidu před zvěří.
Heritabilita
Dědivost
Heterozygot
Jedinec, který má vlohy (alely) pro určitý znak v daném páru nestejné.
HH
Zkratka plemene Hahoavu (Hahoavu)
HHD
Zkratka plemene Holandský ovčák dlouhosrstý (Hollandse Herdershond)
HHK
Zkratka plemene Holandský ovčák krátkosrstý (Hollandse Herdershond Korthaar)
HHO
Zkratka plemene Holandský ovčák (Hollandse Herdershond)
HHO
Zkratka plemene Haldenův honič (Haldenstöver)
HHR
Zkratka plemene Holandský ovčák hrubosrstý (Hollandse Herdershond
Ruwhaar)
HCH
Maďarský šampión
Hierarchie
Je to řád uvnitř smečky,ve kterém je přesně stanoveno postavení jednotlivých
zvířat mezi sebou. V přírodě vždy vede smečku vlků dominantní samec a samice tzv. alfa pár, který jako jediný má právo se pářit. Hierarchie slouží k tomu,
aby se předcházelo možným konfliktům mezi jednotlivými členy smečky. V
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rodinné hierarchii by měl být vůdcem jednoznačně člověk.
High jump
Výskok do výšky. Pes vyskakuje co nejvýše na zavěšeného peška.
hind legs
pánevní končetiny
Hlásič
pes stopu vypracovává na řemeni (stopovačce) asi 300 kroků po první lože
(nášlapu). Odtud vůdce psa vypustí volně, aby zbytek stopní dráhy vypracoval
sám. Pes má dojít ke kusu (konec stopy) do 5 minut a začít hlásit u kusu
(štěkat). Hlášení psa musí trvat do doby příchodu vůdce (cca 5-7 minut).
Hlasová intonace
Je hlasový projev při komunikaci se psem. Pro výcvik a výchovu je nesmírně
důležitá, protože pes daleko více než na daná slova reaguje na zvolenou hlasovou intonaci. Rozlišuje tři základní druhy intonace - povel/příkaz (rázný, stručný a nesmlouvavý), pochvala (radostná, vyšším hlasem než běžná mluva) a
trest/hubování (hluboký, rozzlobený hlas).
Hlezno
Pata
hock
hlezno
HOK
Zkratka plemene Hokkaido-Ken (Hokkaido)
Hollandse Herdershond
Holandský ovčák
Hollandse Smoushond
Holandský pinč
Homeopatie
Homeopatie je systém léčby, který stimuluje přirozené schopnosti organismu
léčit sám sebe. Homeopatie je také nazývána léčbou celostní. Nemoc a její příznaky jsou projevem disharmonie celého člověka/zvířete a je proto třeba léčit
pacienta jako celek, brát v úvahu příznaky nemoci v rovině fyzické, emocionální i mentální. Základní zákon homeopatie je zákon podobnosti. Vychází z poznání, že látka, která je schopna určitý je také schopna ji léčit.
Homozygot
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Jedinec, který má vlohy (alely) pro určitý znak v daném páru stejné a to buď
dominantně nebo recesivně (potlačeně).
Honič
Lovecký pes určený pro hlední zvěře po stopě v houštinách. Hlesitě ji sleduje a
nadhání lovci.
HP
Zkratka plemene Holandský pinč (Hollandse Smoushond)
HPCH
Hlavní poradce chovu
Hravá úklona
Je to výzva ke hře, kdy má pes přední část těla v pozici jako kdyby ležel, zadní
část je zvednutá.
Hrobař:
Pes, který ulovenou zvěř neaportuje, ale snaží se ji zahrabat.
HW
Zkratka plemene Hovawart (Hovawart)
Hybrid
Kříženec vzniklý spojením rodičů odlišného dědičného založení.
Hygenhund
Hygenův honič
HYH
Zkratka plemene Hygenův honič (Hygenhund)
Hypostaze
Podřazenost
Hypothyreóza
Nedostatečná funkce štítné žlázy. Jedná se o nedostatečné zásobování buněk
hormony štítné žlázy. Výsledkem je zpomalení a narušení látkové výměny v
těle, což vyvolává další choroby.Tato nemoc je buď vrozená a nebo získaná
(není dědičná). Získaná hypothyreóza může být způsobena nedostatkem jódu v
potravě.
Zdroje: Wikipedia
Volně přístupné zdroje na internetu
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Klubová soutěž
Konečné výsledky za r. 2008
Psi
LEX Lesní lom
Költö Jiří MVDr.
DAG Me Dojet
Šilhavecký Roman
DASTY E. Bora z Milotiček
Konečná Jarmila
DARLING ASSON Ensson Bohemia Mráček Pavel
ANDY BADY od Zeleného buku
Bardon Zdeněk

1065
715
595
525
475

Feny
CELESTA Najmurská cesta
HUSARKA C. Bora z Milotiček
ALMA Lony z Vyšehořovic
ANNA Golden Bohemica
NICOLA Lesní lom

Zeman Josef ing.
Lukeš Jaroslav
Smejkal David
Smejkal David
Kubová Jana

1410
1345
550
290
275

Kubová Jana
Wimer Jiří
Kubík Jiří Ing.
Voříšek Jan Ing.
Šimkovská Anna

1910
765
275
240
195

Chovatelské stanice
Lesní lom
Me Dojet
Z Polňáku
Voříšků
Nobert
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Závěrem
Tak, vážení přátelé, pokud se vám zdálo toto číslo Zpravodaje chudší, máte pravdu. Ale ruku na srdce, není to chyba redakce. Redakci již dochází nápady a zdroje, ale i fotografie.
Nyní máte osud Zpravodaje ve svých rukou. Pokud od vás, (a
není vás členů již málo) nebude chodit pomoc v podobě příspěvků,
fotek, ale i třeba jen myšlenek, nápadů či námětů, hrozí skončení vydávání Zpravodaje.
Něco se tím ušetří, prostředky a čas, ale vážení členové, není
to přece jenom škoda? Nebude nám přece jenom potom něco chybět?
No, je to na vás. Třeba by pomohlo, sice pozdní, novoroční předsevzetí. Ale pokud si ho doopravdy dáte, nemělo by skončit jako většina
ostatních. Mám na mysli ta předsevzetí, která si člověk sice s dobrým
úmyslem dá, ale jejich splnění či dodržení nevydrží ani do Tří králů.

Přesto se i redakce připojuje ke všem, kteří vám již přáli
všechno dobré v novém roce a hlavně hodně šťastných dní ve společnosti těch našich leonů. A jim samým hodně zdravíčka.

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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