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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
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. Za vyhodnocení
kyčelních i loketních kloubů je to částka 750, Kč. Bez zaplacení nebude
vyhodnocení DKK provedeno
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Vážení přátelé, členové MSKCHPL
Každoročně přichází ohlédnutí za uplynulým rokem. Není tomu
jinak ani letos. Z hlediska klubového života se tento rok dá nazvat sice jako
složitější v řešení problémů, jak mezilidských, tak i chovatelských, ale vlastně
pro MSKCHPL rok úspěšný. Úspěšné byly obě klubové výstavy, přírůstek
nových členů našeho klubu i počet nakrytých fen. Bohužel několik fen
nezabřezlo, a tak počet odchovaných štěňat zůstal v podstatě stejný jako v roce
minulém.
Jsme rádi, že se mnozí členové našeho klubu zapojili do dění
jako přispěvovatelé do Klubového zpravodaje, jako sponzoři a v neposlední
řadě jako praktičtí pomocníci při organizaci srazu a výstavy.
Přínosem pro přehled chovných jedinců MSKCHPL je nově vytvořená
tabulka na našich webových stránkách, která bude dohotovena v tomto roce. Je
postupně zpracovávána poradkyní chovu a naším klubovým manažerem
webových stránek, Ing. Lumírem Dujíčkem.
Přejeme vám, aby jste v našem Zpravodaji vždy nalezli něco pro
sebe, poučení a nové, zajímavé informace. Pokud se při pročítání uvolníte a
odpočinete si od dnešního tolik uspěchaného života, také bude účel splněn,
jelikož pro nás je právě psí svět jedinou uspokojující relaxací. Kdo nemá doma
leonbergera, těžko pochopí, jak svou příjemnou povahou a přirozenou krásou
pomáhá zapomenout na starosti a strasti všedního dne. Výbor klubu přeje
příjemně strávené chvíle při pročítání všem našim členům a příznivcům
plemene leonberger a do nového roku vykročte spolu s vašimi miláčky tou
správnou nohou (tlapkou).
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Chov. stanice

Z Hostovické tvrze
FRAM Ensson Bohemia
NATALLY Lesní lom
Matka
8.1.2010
Datum narození
3
Narozeno

Chovatel

Otec

I.krytí

Psů

3

Kozlík Otakar
6.11.2009

II.krytí
Vrh

A

Odchováno

3

Fen

0
Jurášek Marek

Chovatel

Otec

Leon od Lamberka
MAJANS ZEUS the star of
North

I.krytí

17.12.2009

Matka

BORA Familia Magna

II.krytí

19.12.2009

Chov. stanice

Datum narození
Narozeno
Psů

17.2.2010
11
4

Vrh
Odchováno
Fen

Chovatel

Otec

Nemilská tvrz
PRINZ POLDI v. Roßbach

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

GINA Z. Bora z Milotiček
18.3.2010
6
3

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice

I.krytí

Facies Nigra
LEX Lesní lom
ANNIE ROSE Facies Nigra
Matka
24.3.2010
Datum narození
2
Narozeno
0
Psů

Chovatel
I.krytí

Chovatel

Otec

Galaxy Oss
JÖKULL Löwe von Walhall

Matka

BONNIE B. Bora z Milotiček

II.krytí

Chov. stanice
Otec

Chov. stanice

Datum narození
Narozeno
Psů

27.3.2010
9
4
5

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

I.krytí

A

6
2
Hrdlovičová
Zuzana
17.1.2010
A
6
3
Dujíčková
Erika MUDr
19.1.2010
B
1
1
Mrázová
Martina
26.1.2010

Vrh

C

Odchováno

9
5

Fen

Chov. stanice

Z Vysokova

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

NATÁLKA Lesní lom

II.krytí

Datum narození
Narozeno

Vrh

Fena štěňata vstřebala

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Chov. stanice
Otec
Matka

28.1.2010
B

Odchováno

Psů
Chov. stanice
Otec

Gintarová Petra

Fen

Cool Lady
Chovatel
BUGSY ROY Arcondia
I.krytí
KAYRA FLORENCIE Zařické
údolí
II.krytí
1.4.2010
8
1

Vrh
Odchováno
Fen

Familia Magna
BARNEY B. Bora z Milotiček
AIKA z Nekudova dvorce

I.krytí
II.krytí

A
6
5
Marada Josef
MUDr
4.2.2010
5.2.2010

Vrh

C

Narozeno

5

Odchováno

Psů

1

Fen

5
4

Datum narození

6.4.2010

Chovatel

Salátová Jiřina
29.1.2010

Chov. stanice

Husarka z Milotiček

Chovatel

Otec

Rosaceae AMARANTUS

I.krytí

ALMA B. Bora z Milotiček
7.4.2010
Datum narození
3 mrtvá štěňata
Narozeno

II.krytí

Psů

Fen

Matka

Vrh

Lukeš Jaroslav
6.2.2010
A

Odchováno

Chov. stanice

Z Paskovského panství

Chovatel

Batková
Markéta

Otec

ORION Lesní lom

I.krytí

19.2.2010

Matka

APOLENKA Žluté srdce

II.krytí

Datum narození
Narozeno
Psů

22.4.2010
10
1

Vrh

C

Odchováno

2
1

Fen

6

Chov. stanice

Z Medového vrchu

Chovatel

Pavlosková
Denisa

Otec

LEX Lesní lom
FIONA Löwe von
Blumengarten

I.krytí

22.2.2010

II.krytí

26.2.2010

Matka
Datum narození

A

Vrh

Štěňata narozena císařským
řezem mrtvá

Odchováno

Me Dojet

Fen
Chovatel

Wimer Jiří

Otec

BENJI z Osoblažského lesa

I.krytí

17.3.2010

Matka

ARIA von Benštejn

II.krytí

Narozeno
Psů
Chov. stanice

Datum narození
Narozeno

18.5.2010
8

Psů

5

Vrh
Odchováno
Fen

F

7
2

Chov. stanice

Vanika vom Bauernhof

Chovatel

Vaňková Hana

Otec

ZODIAK v. Löwengarten

I.krytí

5.4.2010

Matka

ARIN Albron Elenia

II.krytí

Datum narození
Narozeno
Psů

5.6.2010
7
3

Vrh

C

Odchováno

7

Fen

4
Smejkal David

Chov. stanice

Golden Bohemica

Chovatel

Otec

Rosaceen ELEOCHARIS

I.krytí

4.5.2010

Matka

ALMA Lony z Vyšehořovic

II.krytí

6.5.2010

Datum narození

Fena nezabřezla

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození

Husarka z Milotiček
DUVASGARDENS
Perfekt Puzzel
HUSARKA C.
Bora z Milotiček
Fena nezabřezla

Chovatel
I.krytí

Lukeš Jaroslav
20.5.2010

II.krytí
Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
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C

A

Lesní lom
GAINSBOROUGH
von Equitania
Otec
KATY
Lesní lom
Matka
4.8.2010
Datum narození
3
Narozeno
Chov. stanice

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh

Psů

Odchováno
Fen

Chov. stanice

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

MARION Lesní Lom

II.krytí

Datum narození
Narozeno
Psů
Chov. stanice

Fena nezabřezla

Danthe Caro

Vrh
Odchováno
Fen
Chovatel

BÁRO DIAMANT v.Bergen
DELLY Assa Říčany
Fena nezabřezla
Datum narození
Otec

I.krytí

Matka

II.krytí

Narozeno

Vrh
Odchováno

Psů

Fen

Kubová Jana
1.6.2010
P

0
Prudičová
Lenka
26.6.2010
A

Theimerová
Dana
13.7.2010
B

Smejkal David

Chov. stanice

Golden Bohemica

Chovatel

Otec

Rosaccen ELOCHARIS

I.krytí

3.8.2010

ANNA Golden Bohemica
KL vrácen týden po termínu
předpokládaného porodu bez
Datum narození komentáře

II.krytí

4.8.2010

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Matka

Vrh

Chov. stanice

Z Alfovy zahrady

Chovatel

Otec

ALBI z Alfovy zahrady

I.krytí

ARANKA od katovického jezu II.krytí
KL nevrácen a nesdělen důvod
proč štěňata nejsou
Datum narození
Vrh
Matka

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
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Marečková
Kateřina
14.8.2010

Smejkal David

Chovatel

Otec

Golden Bohemica
KAIRO Löwe vom
Blumengarten

I.krytí

4.9.2010

Matka
Datum narození

ALMA Lony z Vyšehořovic
KL vrácen bez komentáře

II.krytí
Vrh

D

Chov. stanice

Narozeno
Psů
Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Odchováno
Fen

Ensson Bohemia
NANDO JUNIOR LEO vom
Jerichower Land
FRANCISS BESS
Ensson Bohemia
15.11.2010
6 /1 štěně narozeno mrtvé/
1

Chovatel

Mráčková
Drahomíra

I.krytí

17.9.2010

II.krytí
Vrh

H

Odchováno
Fen

5
4
Benáková
Jarmila

Chov. stanice

Z Poběžovického kopce

Chovatel

Otec

FIDO Nobert
KYRA FLORENCIE Zařické
údolí

I.krytí

2.11.2010

II.krytí
Vrh

4.11.2010

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

A

Odchováno
Fen

Krycí listy 2010
ANNIE ROSE Facies Nigra

LEX Lesní lom

GINA Z. Bora z Milotiček

PRINZ POLDI v. Roßbach
Skjaergaardens Speedy De La ROSA

NATÁLKA Lesní lom

FRAM Ensson Bohemia
ANDY – BADY od Zeleného dubu

BONNIE B. Bora z Milotiček

JÖKULL Löwe v Walhall
BALLANTINE Rüdiger v.
Vluyner Tannenhof
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ALMA B.Bora z Milotiček

Rosaceae AMARANTHUS
BRANDON v. Löwengarten

FIONA Löwe vom Blumengarten

LEX Lesní lom

APOLENKA Žluté srdce

LEX Lesní lom
ORION Lesní lom

ALMA B. Bora z Milotiček

Duvasgardens Perfect Puzzle

ARANKA od Katovického jezu

ALBI z Alfovy zahrady
LEX Lesní lom
FIDO Nobert

ARIA von Benštejn

BENJI z Osoblažského lesa
ARD Slunečný den
ASTOR U Oderského splavu

AIMEE Vanika vom Bauernhof

XL Son of Fat Boy vom Löwen
garten
ZODIAK v. Löwengarten

ARIN Albron Elenia

ZODIAK v. Löwengarten

DONNA LEON Koňakov

FALCO Ensson Bohemia

KYRA FLORENCIE Zařické údolí

FRAM Ensson Bohemia
FIDO Nobert
DASTY E. Bora z Milotiček

ALMA Lony z Vyšehořovic

Rosaceen ELEOCHARIS
Kairo Löwe vom Blumengarten
KANSAS vom Welland

MAY BEE Lesní lom

DASTY E. Bora z Milotiček

HUSARKA C. Bora z Milotiček

VIKTOR v. Mühlenbach
BALLANTINE Rüdiger v.
PRINZ POLDI v. Roßbach
Duvasgardens Perfect Puzzle

DELLY Assa Říčany

BÁRÓ DIAMANT von Bergen
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HETTY C. Bora z Milotiček

DOUGLAS LEO vom Jerichower
Land
DUKE LEO vom Jerichower Land
IWO v.d. Boxmühle

KATY Lesní lom

GAINSBOROUGH von Equitana

ANNA Golden Bohemica

Rosaceen ELEOCHARIS

ALMA Lony z Vyšehořovic

KAIRO Löwe vom Blumengarten
KANSAS vom Welland

FRANCISS BESS Ensson Bohemia

NANDO LEO JUNIOR Jeri
chower Land
Rosaceen ELEOCHARIS

ANNDY Dante Caro

FIDO Nobert

CELSIE Myslibořické polesí

FALCO Ensson Bohemia
ANUBIS Medvebergi Maszkos

BELINDA z Vlčkovského údolí

ZIDAN von der Osnitz
CARLO vom Zeitschelhof

HAVANNA von Dreiburgenland

ARTOS QUINO von der Osnitz

HETTY C. Bora z Milotiček

DOUGLAS LEO vom Jerichower
Land
DUKE LEO vom Jerichower Land
IWO v.d. Boxmühle
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Zprávy výboru
Výbor klubu a redakce Zpravodaje se vám omlouvá za pozdní vydání
tohoto čísla. Bylo způsobeno jednak dovolenou celého dvoučlenného týmu
redakce a také i tím, že jsme čekali na postoje některých klubů k problematice
polyneuropathie. Polyneuropathii se věnujeme samostatně v jiném článku.
Výbor MSKCHPL chce však své členy informovat i o svém názoru na nutný
budoucí postoj klubu k této záležitosti. I když se členská základna našeho klubu
každoročně zvyšuje a je nás dnes skoro třikrát tolik, než před šesti lety,
nepatříme mezi největší kluby v Evropě. Z hlediska vzájemných vazeb a
používaných spojení při krytí jsou pro nás nejdůležitější dva kluby. Je to KCHL
a Německý klub chovatelů leonbergerů.
Výbor MSKCHPL obdržel dopis p. J.Lukeše. V tomto dopise se p.
Lukeš odvolává proti rozhodnutí výboru o jeho vyloučení z MSKCHPL. Toto
odvolání bude projednáno na nejbližší členské schůzi. Výbor v této souvislosti
informuje členskou základnu, že pí Jaroslava Šmrhová byla ke konci loňského
roku vyloučena z KCHL a s p. Jaroslavem Lukešem KCHL zahájil kárné řízení.
Obě rozhodnutí KCHL jsou z důvodů porušení zápisního řádu KCHL.
Výbor MSKCHPL obdržel dopis z Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže:
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Výbor, po konzultaci s právníky a i s ČMKU zaslal v řádném termínu
svoji odpověď:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
K rukám Mgr. Dufkové
Vážená paní magistro,
Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem
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jednacím ÚHOS P791/2010/KD 18033/2010/850 a který se týkal žádosti o
poskytnutí podkladů a informací.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
• Uveďte, kolik má váš klub v současné době členů
Počet členů není stálý a v průběhu roku kolísá. Můžeme říci, že se pohybuje
mezi 160 200 členy
• uveďte, kolika nečlenům Váš klub poskytuje chovatelský servis
Náš klub poskytuje chovatelský servis jednomu nečlenovi
• zašlete Úřadu smlouvu o poskytování chovatelského servisu, kterou
uzavíráte s nečleny
v příloze zasíláme smlouvu, která se vztahuje k poskytování chovatelského
servisu nečlenu MSKCHPL
• zašlete Úřadu Váš aktuální ceník poplatků a příspěvků pro členy a nečleny
v příloze vám zasíláme současný ceník poplatků našeho klubu
• uveďte, co přesně je hrazeno z členských příspěvků
Příjmy klubu se skládají z více položek, nejen z členských příspěvků.
Dalšími příjmy jsou:
zápisné
příspěvky od nadřízeného orgánu
sponzorské dary
úroky
výstavní poplatky
poplatky za bonitace, kontroly vrhů, krycí listy
příjmy z finančních postihů
Výdaje klubu jsou:
náklady na výstavy a další akce pořádané klubem
čtvrtletní klubový časopis „Zpravodaj“
cestovné ( například cestovné při řádných kontrolách vrhu pro členy
MSKCHPL )
poštovné
telefonní poplatky
kancelářská režie
nákup a případné opravy hmotných prostředků a drobného majetku
příspěvek nadřízenému orgánu (ČMKU)
tvorba a údržba webových stránek klubu
a další provozní výdaje
Z výše uvedených příjmů se hradí provozní náklady klubu. Není
tedy možné určit, co přesně je hrazeno jen z členských příspěvků.
• uveďte, jaké jsou skutečné náklady klubu na bonitaci, kontrolu vrhu a
vystavení krycího listu
Skutečné náklady na bonitaci, kontrolu vrhu a vystavení krycích
14

listů nelze přesně vyčíslit. Náš klub nezaměstnává žádné osoby,
všichni funkcionáři pracují pro členy klubu bez nároku na jakoukoli
odměnu. Bonitační komise je tříčlenná, jedním z členů komise je vždy
placený akreditovaný rozhodčí. Součástí nákladu na činnost
rozhodčího je i proplacení jeho cestovních nákladů a ty se liší
například podle ujeté vzdálenosti. Také počet bonitovaných psů
značně kolísá. Může být jen jeden. Ale také třeba deset. Náklady
ovšem zůstávají v absolutní částce stejné. U kontroly vrhu se jedná o
čas kontrolující osoby (pro členy klubu zdarma), dále pak poštovné,
náklady na tisk chovatelských tiskopisů a dopravní náklady. Při
vystavení krycího listu je to opět doba práce odpovědné osoby
(poradce chovu), poštovné, opět náklady tisku chovatelského
tiskopisu. Žadatel o krycí list předloží svůj návrh na několik krycích
psů, kteří mají být na krycím listu uvedeni. Poradce chovu je povinen
si zajistit veškeré dostupné informace o navrhovaných krycích psech,
jejich příbuzných, případně potomků, aby mohl posoudit vhodnost, či
nevhodnost uvažovaného spojení z hlediska případných nedostatků
navrhovaného chovného páru. Znovu je třeba zdůraznit povinnost
klubu za garanci chovu plemene vůči ČMKU. Časová náročnost
získávání těchto informací závisí na tom, zda se jedná o domácího
plemeníka, nebo o navržení plemeníka zahraničního. Vyhledání či
doptání informací pak může trvat od několika hodin po několik dnů.
Náš klub má již několik let vyrovnaný rozpočet a náklady se od příjmů
liší v zanedbatelném procentu
• odůvodněte rozdíl ve výši poplatků pro členy a pro nečleny klubu a
zvláště výši tohoto rozdílu
Členské příspěvky hradí pouze členové klubu. Ostatní poplatky
jsou jednotné, bez závislosti na tom, zda se jedná či nejedná o člena
klubu. Člen klubu má nárok, při dodržování stanov a řádů klubu, na
slevu z poplatků. Na slevu má nárok jen ten člen klubu, který
neporušuje stanovy a řády klubu, například platí včas a řádně členské
příspěvky. Uvedená sleva pro člena klubu je odměnou za to, že se
v klubu organizuje, (bez členské základny neexistuje žádný klub,
neexistující klub by nebyl garantem chovu plemene, a nikdo by také
nemohl vydávat průkazy původu FCI jedincům konkrétní rasy psa), že
svou prací přispívá k chodu klubu a že si řádně plní své povinnosti,
vyplývající pro něj ze stanov a řádů klubu. Naprostá většina členů
klubu se účastní klubových srazů a dalších akcí pořádaných klubem i
se svými psy a tím přispívají ke stálé informovanosti výboru klubu,
zejména poradci chovu, o stavu jednotlivých psů a fen. Také
komunikace mezi výborem a členy klubu bývá bezproblémová.
Zjišťování stejných informací a hlavně jejich ověřování u nečlenů je
vždy složitější a náročnější.
• zašlete Úřadu sazebník ČMKU pro náhradu cestovních nákladů, na
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•

•

který se odkazuje ve Vašem ceníku poplatků a příspěvků
MSKCHPL používá sazebník ČMKU, který je obsažen ve směrnici
ČMKU pro delegování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů na
výstavy. Směrnice je uvedena na stránkách http://www.cmku.cz/i
ndex2.php?stranka=rady_a_predpisy a je v ní současně platná náhra
da cestovného ve výši 6, Kč za ujetý km. Tuto sazbu náš klub použí
vá.
uveďte, zda i členové klubu musí předem zaslat poplatek za kontrolu
vrhu a náhradu cestovních nákladů a pokud ne, odůvodněte proč
Členové klubu platí uvedené poplatky za kontrolu vrhu v den kontroly
hotově. Cestovné pro členy klubu je hrazeno z členských příspěvků.
Člen klubu tedy při řádné kontrole vrhu cestovné neplatí. Jako členové
klubu by při neuhrazení poplatku za kontrolu vrhu riskovali postih dle
kárného řádu klubu, kterým se musí řídit. Postihem pro ně by byla
například nemožnost uplatnění slevy z poplatků a pokuty dle kárného
řádu. Na nečleny klubu se samozřejmě kárný řád klubu nevztahuje.
V případě neuhrazení zmíněných poplatků v den kontroly vrhu by
nebylo možno nečlena nijak postihnout a náklady klubu například na
cestovné by zůstalo nezaplaceno na úkor členů klubu. Vymahatelnost
by pak byla možná pouze soudně. K uhrazení poplatků předem se ne
člen klubu zavazuje podpisem smlouvy o poskytnutí chovatelského
servisu.
uveďte, zda je možné, aby kontrolu vrhu provedl i veterinární lékař, který
by o provedené kontrole informoval klub, a pokud ne, odůvodněte proč
V zásadě by bylo možné, aby kontrolu vrhu prováděl veterinární lékař.
Musel by to ovšem být jeden veterinární lékař, který by kontroly
prováděl na základě smluvního vztahu s klubem. Klubem by mu také
uvedené úkony musely být hrazeny tak, aby byla zachována
objektivita výsledku kontroly vrhu u všech chovatelů. Ekonomicky by
to však bylo pro klub neúnosné. (čas veterinárního lékaře, jeho
cestovné, veterinární výkon aj.) Samozřejmě by to v důsledku zdražilo
výrazně i poplatky za kontrolu vrhu pro všechny chovatele. Takto
centrálně například jeden veterinární lékař vyhodnocuje rentgenové
snímky DKK. To však je jiný případ. Rentgenové snímky jsou
rentgenujícím veterinárním lékařem zasílány za vyhodnocujícím
lékařem. V případě kontroly vrhu by musel pověřený veterinární lékař
jet osobně do sídla chovatelské stanice. V žádném případě však nelze
v rámci zachování objektivity povolit, aby kontroly vrhu prováděl
jakýkoli veterinární lékař a to z důvodu, že chovateli poskytuje
placené služby nejen v době vrhu, ale i po celý rok a je na chovateli,
svém ,,zákazníkovi“, ekonomicky závislý. Nebylo by možné, zaručit
naprostou nestrannost v posouzení vrhu a jeho kontroly. Každé
plemeno má svoje zdravotní specifika a nebezpečí. Poradce chovu,
který se dlouhé roky věnuje jen jednomu plemeni, je o tomto riziku
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obeznámen podrobněji, než běžný praktický veterinární lékař. Bývá
také podrobně obeznámen s generací rodičů a prarodičů příslušného
vrhu zpětně a bývá mu známo, jaká zdravotní rizika a případně
možnosti dědičných vad se mohou u potomků vyskytovat a na co se
má u konkrétního vrhu více zaměřit. Členská základna občanského
sdružení, klubu, odsouhlasila podle stanov, jako jedinou možnost,
provádět kontroly vrhu poradcem chovu, nebo členem klubu k tomu
pověřeným a zaškoleným. Kontroly provádí pro zachování objektivity
v naprosté většině případů dvoučlenná komise. Je to naprosto obvyklá
praxe u většiny chovatelských klubů
Klub v žádném případě neznevýhodňuje nečleny klubu v podmínkách
chovu. Podmínky chovu jsou pro členy i nečleny klubu naprosto stejné. Klub
jen neposkytuje nečlenům klubu slevy z poplatků. Pokud má zájemce o chov
plemene Leonberger potřebu neorganizovat se v klubu MSKCHPL, který je
jako jeden ze dvou klubů garantem chovu plemene na území České republiky,
je to jeho svobodné rozhodnutí. Může chov plemene provozovat jako nečlen,
ovšem bez nároku na členské výhody. Pro plemeno Leonberger také může
využít zastřešení druhým z klubů KCHL, garantujících také chov psů
s průkazem původu FCI na území České republiky. A pokud je nám známo, je
ceník poplatků druhého klubu od našeho odlišný. Konkurenční prostředí zde
existuje.
Podmínky poskytování chovatelského servisu nečlenům klubu mohou
být rozdílné a nečlen si tak může vybrat, pod kterým klubem o zastřešení
požádá. Stává se, že chovatel je členem jednoho klubu, kde jako člen nechová a
dožaduje se zastřešení chovu klubem druhým jako nečlen.
Vše výše uvedené platí pro chov psů, kdy chovatel požaduje vydání
průkazu původu organizací FCI.
FCI je mezinárodní organizací, která pro vydávání průkazů původu požaduje
poměrně přísné dodržování podmínek chovu. Mimo ni existují ještě další
mezinárodní organizace, například UCI, které také průkazy původu pro své
odchovy vydávají za jiných podmínek. Průkazy původu pro odchovy psů tedy
může vystavovat více organizací. FCI je největší organizací, pořádající nejvíce
kynologických akcí, kterých se můžou účastnit právě jen jedinci s průkazy
původu FCI. Proto jsou také její průkazy původu nejžádanější. Podmínkou,
kterou musí země, kde mají být pro odchovy psů průkazy původu FCI
vydávány je členství střešní organizace té dané země v FCI.
V České republice je to ČMKU. Střešní organizace proto, aby byla
přijata do FCI, musí poskytovat záruky, že průkazy původu FCI pro odchovy
psů na území státu budou vydávány podle pravidel FCI. Pokud je střešní
organizace do FCI přijata, sdružuje kluby pro jednotlivá plemena, která vůči ní
musí poskytovat stejné záruky, jako ona poskytuje FCI. Chovatelské kluby jsou
tak vůči ČMKU garantem chovu plemene s průkazem původu FCI na území
České republiky. Pokud by došlo k situaci, že členství v klubu by znamenalo
jen placení členských příspěvků a nutnost řídit se stanovami a řády klubu bez
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jakékoli výhodnosti oproti nečlenům, mohlo by se stát, že by se v klubu
neorganizoval nikdo. Klub bez členské základny by zanikl. Kdo by garantoval
chov plemene vůči ČMKU? Neexistující klub by znamenal konec vydávání
průkazů původu FCI pro dané plemeno na území České republiky. Průkazy
původu FCI nejsou tedy nárokové, ale vydávají se pro odchovy po splnění
poměrně přísných podmínek. Nemůže je ovlivnit ani chovatelský klub, ani
střešní organizace ČMKU. Jsou dané mezinárodní kynologickou organizací
FCI.
Chovat leonbergery může kdokoliv, produkovat a prodávat štěňata
také a to bez jakékoliv organizovanosti a tím bez chovatelského omezování
nějakými pravidly, či směrnicemi. Pouze, pokud chovatel požaduje pro své
odchovy průkazy původu od mezinárodní organizace FCI, musí se řídit danými
předpisy. Průkaz původu je tedy jakýmsi certifikátem kvality. Základem jsou
řády FCI. Řády ČMKU z nich vycházejí, mohou však být v některých
ustanoveních přísnější. A stejný princip je i u chovatelských klubů. Jejich
chovatelské řády musí být v souladu s řády ČMKU, ale mohou být i přísnější.
Veškeré klubové řády v MSKCHPL schvaluje nejvyšší orgán, tj. členská
schůze. Členskou schůzí schválené stanovy jsou zasílány Ministerstvu vnitra ke
schválení a ostatní klubové řády na ČMKU. MSKCHPL dosud nikdy neobdržel
žádnou negativní připomínku ke svým řádům od uvedených institucí.
Zdaleka ne všichni chovatelé také chovají jako osoby provozující
živnost volnou, ,,chov a výcvik zvířat“. Naprostá většina chovatelů odchovává
štěňata jako svoji zájmovou činnost. Jedním vrhem štěňat za několik let
nesplňují podmínku pro nutnost vystavení živnostenského listu. Zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v § 2 říká že: živností je soustavná
činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Většina
chovatelů nenaplňuje požadavek na soustavnou činnost a na odchov štěňat za
účelem dosažení zisku.
Z výše uvedeného je patrné, že každý chovatel, který je ochoten
splňovat podmínky pro přijetí do chovatelského klubu, může požívat i výhod
člena klubu. Pokud se z nějakého důvodu členem klubu stát nechce, je mu
umožněn chov i mimo chovatelský klub. Nemůže se však dožadovat výhod,
které klub poskytuje svým členům. Podmínky chovu jsou tak stejné pro člena i
nečlena klubu, jen člen má nárok za dodržení určitých podmínek na slevy
z poplatků a další výhody, vyplývající z členství v klubu.
Rádi jsme Vám poskytli informace o celé věci, z naší strany jsou úplné
a věříme, že i pro vás dostačující. Na závěr bychom rádi sdělili některé naše
názory:
1. Jsme přesvědčeni, že na naše občanské sdružení se nevztahuje zák. č.
143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, a to z několika důvodů současně:
a) předmětný zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže, MSKCHPL
není soutěžitel, ve svých stanovách nemá zakotvenu hospodářskou činnost,
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nemá žádný živnostenský list, nepodniká živnostensky ani podle jiného
zvláštního zákona.
b) členové klubu nejsou soutěžiteli, neboť jak vyplývá ze stanov, klub
sdružuje chovatele, majitele a příznivce psů plemene leonbergerů a pomáhá
uspokojování jejich zájmové činnosti (Čl. 2 stanov). Tzn. že nenaplňuje
definici § 2 zákona na ochranu hospodářské soutěže.
2. Soutěž probíhající v rámci obchodu a obchodních aktivit se nazývá
hospodářskou soutěží. Zákon nestanoví platnou definici hospodářské soutěže a
interpretace tohoto pojmu jsou různé jak z právního tak z ekonomického
hlediska. Ze slova hospodářské lze vyvodit, že je nutná existence trhu, v jehož
rámci pak subjekty soutěžitelé chtějí dosáhnout zisku, neboli hospodářského
prospěchu.
Členové klubu ani klub se nepohybují na relevantním trhu, neboť chování
psů za účelem podnikání je důvodem k vyloučení člena z klubu. Podnikatelská
činnost v oboru chovatelství je zakázána. To jednoznačně vyplývá i ze znění §
41 obchodního zákoníku, neboť výsledkem podnikání je majetkový prospěch.
Je třeba ještě zdůraznit, že klub má působnost nejen pro českou republiku, ale
mohou do něj vstupovat a také vstupují
i zahraniční členové.
Na vědomí: Českomoravská

kynologická unie
Chovatelské kluby na
území České republiky

V ………….Za MSKCHPL …………………………….

Důležité upozornění výboru MSKCHPL všem členům
Upozorňujeme majitele chovných psů a fen, že v zájmu zachování
a zlepšení zdraví plemene je potřeba nahlásit poradci chovu neprodleně
nově zjištěné skutečnosti, týkající se zdravotního stavu chovného jedince
ve vztahu k dědičným, déletrvajícím, popřípadě nevyléčitelným chorobám
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Polyneuropathie:
Dědičná polyneuropathie , na kterou se nyní testuje LPN1, je
nervosvalová choroba, která výrazně ovlivňuje kvalitu života psa.
Její formy můžou být různé, a proto již několik let probíhá výzkum
postižených jedinců našeho plemene. Tento výzkum probíhal zejména v USA,
ovšem ve spolupráci s dalšími státy v Evropě, zejména veterinární univerzity v
belgickém Bruselu a v současné době ve švýcarském Bernu. Spolupracuje
s neurology veterináři v celé Evropě. Pro zajímavost je pro Českou republiku
uveden MVDr. Petr Šrenk z kliniky JAGGY v Brně. Konečně se podařilo najít
alespoň jeden znak, tedy jeden dědičný gen, který způsobuje jednu formu
zákeřné neuropathie.
Co říkají vědci v USA: Polyneuropathie má mnoho různých forem a také
mnoho různých příčin. Např. jako důsledek cukrovky , nebo boreliózy .
Cílem výzkumu byla „IPL“, dědičná polyneuropathie u leonbergerů, která
postihuje především periferní nervy a tím nastávají další problémy zejména při
pohybu . Studie se provádí za účelem stanovení definitivní diagnózy. Postižení
jedinci byli zkoumání před i po smrti.
Diagnóza: Objektivně lze určit , že se jedná o dědičnou chorobu zatím
jen testem na LPN1. Tento test se provádí z veterinárním lékařem odebraného
vzorku krve psa v některých veterinárních laboratořích, v současné době
pouze v zahraničních. Pro nás nejbližší je zatím laboratoř v Bernu (Švýcarsko).
Testování je zatím dobrovolné, ale v některých členských zemích Unie

N/N x N/N
N/N x D/N

pravděpodobnost
štěňat N/N
100%
50%

pravděpodobnost
štěňat D/N
0%
50%

pravděpodobnost
štěňat D/D
0%
0%

N/N x D/D
D/N x D/N
D/N x D/D

0%
25%
0%

100%
50%
50%

0%
25%
50%

D/D x D/D

0%

0%

100%

genotypy rodičů

leonbergerů má být od letošního roku již součástí uchovnění , tedy bonitace.
Za několik let by tak bylo možné výskyt této nemoci zásadně omezit dle
následujícího vzorku:
Genotyp N/N pes je bez nálezu
Genotyp D/N – rizikový genotyp, pes je přenašeč
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Genotyp D/D

postižený genotyp, pes je nemocen

Všechny možné gen. pravděpodobnosti pro chov:
Gen, který je zmutovaný chorobou je označen písmenem D, normální gen pak
písmenem N.
Bylo zjištěno, že u všech typů označených D/D se rozvine těžká forma
polyneuropathie již před 3. rokem života.
Přenašeči, tedy jedinci označení D/N, můžou onemocnět jen lehkou formou
polyneuropathie až po 6. roku života. Zatím není známo jak často se stává, že
tito přenašeči onemocní.
Unie leonbergerů varuje, že radikální vyřazení všech přenašečů by znamenalo
zúžení genetické základny leonbergerů a tím i možného zvýšení výskytu
dalších chorob. Pokud se spojí genotyp přenašeče a zdravého jedince zcela
určitě nikdo z potomků nebude postižen těžkou formou polyneuropatie a jen
50% bude přenašečů. Z těchto negativních potomků se pak již mohou vybírat
psi s požadovanými vlastnostmi pro příští generace.
Pokyny pro objednání genetického testu LPN1
Evropa: Na test je zapotřebí 2 5 ml krevního vzorku EDTA vyšetřovaného
zvířete. Doporučujeme použít plastovou zkumavku. Krevní vzorek musí být
odeslán hned po odběru čerstvý, v obálce s bubl. folií,bez ochlazování, na
následující adresu laboratoře.
Vzorek musí být doručen nejpozději 3 4 dny po odběru.
Institut für Genetik
Stichwort „Leonberger“
Bremgartenstrasse 109A
CH 3001 Bern
Společně s krevním vzorkem je nutné zaslat podepsanou objednávku vyšetření,
kterou naleznete na webových stránkách university v Bernu:
http://www.genetics.unibe.ch/content/dienstleistung/hund/index_ger.html
Genový test stojí 110, CHF nebo 75, Euro plus DPH. Testy budou prováděny
ze začátku jednou měsíčně.
Test nelze provést jednotlivě
pro každý vzorek, proto může
trvat 1 2 měsíce, než budou
výsledky testu sděleny majiteli
psa.
Tato problematika se
týká všech klubů, majitelů a
chovatelů leonbergerů
v Evropě i ve světě. Jsme
malým klubem, který chce být
součástí veškerého dění kolem
leonbergerů, zvláště pokud se
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jedná o jejich zdraví. Tedy i my se připojíme k rozhodnutí větších klubů,
zvláště pak si počkáme na chovatelské předpisy německého klubu DCLH. To
neznamená, že bychom chtěli doslova kopírovat vše, co předepíše německý
klub. My se budeme řídit našimi normativy.

Upozornění: Testování na LPN1 je v současné době v MSKCHP
dobrovolné. Součástí propozic na jarní dvojvýstavu v Zubří, které vám
zašleme poštou, bude i žádost k odběru krve pro test LPN1 Tento odběr by
se uskutečnil hromadně po výstavě v neděli 1. května v Zubří. Krev by pak
byla hromadně odeslána do laboratoře v Bernu. Záleží na tom, jestli bude
dostatečný zájem. Veterinář je již předběžně dojednán. Klub zaplatí poplatek
veterináři i jeho cestovné. Ovšem poplatek ve výši 75, Euro + DPH (každý
jedinec) za provedení testu v Bernu si hradí majitel psa sám.
Poradce chovu: Jana Kubová

Předvádění psa
Na svodu, bonitaci, výstavě?
Všechny tři akce se týkají zhodnocení vzhledu Vašeho psa (exteriéru).
Ale jsou maličkosti, kterými se navzájem od sebe liší. Výstava je vlastně soutěž
krásy a proto se na ní zadává pořadí a tituly. Svod mladých psů je také
zhodnocení vzhledu psa, ale z důvodů vyhodnocení celého vrhu, ze kterého
pochází. V našem klubu se provádí svod v rámci výstavy, pokud se jí jedinec
zúčastní. Je to důležité pro poradce chovu, aby věděl, kam další chov směřovat.
Účast na svodu je podmínkou pro účast na bonitaci. Bonitace je vlastně
zhodnocení kvality psa pro jeho
chovné upotřebení. Bez úspěšné
bonitace nemůže Vaše zvíře plodit
štěňata s průkazem původu.
Posuzování na svodu, bonitaci,
výstavě vychází z takzvaného

standardu plemene, který stanovila země
původu (Německo) a schválila ho
mezinárodní kynologická organizace
FCI. Toto jsou základní informace a teď
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k samotnému posuzování. To sestává z:
1. posouzení psa v postoji
2. posouzení psa v pohybu
3. změření kohoutkové výšky
4. prohlídka zubů
5. kontrola varlat
6. kontrola tetování
Posouzení psa v postoji
Jde o takzvaný výstavní postoj psa, který vypadá zhruba takto: Přední
končetiny jsou kolmo k zemi, zadní nohy jsou lehce posunuty vzad, při pohledu
zezadu i zepředu jsou nohy souběžné. Krk a hlava jsou přirozeně zvednuté
vzhůru. Hřbet je vodorovný. Výraz psa má být soustředěný a bystrý. Během
tohoto postoje rozhodčí diktuje posudek. Je to několik vět, jimiž popisuje
posuzovaného psa. Po celou dobu psaní posudku by měl pes stát jako socha. Je
zásada stavět psa tak, aby ho rozhodčí viděl z boku. Pokud ho chce vidět
zepředu nebo zezadu, sám ho obejde, ale vy mu nikdy nesmíte ve výhledu na
psa překážet vlastním tělem. Během tohoto posuzování může rozhodčí na psa
sahat. Zvláště u dlouhosrstých psů je předpoklad, že to co rozhodčí nevidí přes
bohatou srst, si může zkontrolovat hmatem. Někdy toto ohmatání bývá velmi
důkladné a je potřeba mít na to připraveného psa. Ten nesmí nijak reagovat
zvláště ne pak agresivně.
S přípravou na výstavu, začínáme co nejdříve, už u malého štěňátka,
ale ani u dospělého psa není nikdy pozdě. Nejlepší průpravou je česání psa.
Každý den si najděte chvilku a psa pročesejte drátěným kartáčem a to i tehdy
když se vám zdá, že to není potřeba. Ze začátku stačí štěněti párkrát projet po
hřbetě a při tom se snažit, aby se nehýbalo a vydrželo stát. Potom musí vždy
následovat pochvala, pamlsek nebo hračka. Až si štěně trochu zvykne na
manipulaci, můžete česání postupně protahovat a můžete česat i na místech,
kde to není psu příjemné (na břiše ve slabinách apod.) Zaveďte si nějaký povel,
který budete stále používat (stůj, zůstaň, apod.) a psovi ho při česání opakujte.
Když kartáč odložíte, necháte psa ještě chvíli stát, ty mladší a nezkušené musíte
ještě přidržovat. Po chvíli dejte povel pro volno (běž, můžeš, volno apod.) a
hodně psa pochvalte.
Pokud se zvíře naučí stát a nebránit se tak nepříjemné proceduře jako je česání,
můžete ho začít učit výstavní postoj. Předpokládám, že jste nebyli netrpěliví a
neúměrně hrubí. Pes se nesmí krčit a hrbit, má stát sebevědomě – to se
dvojnásob týká malého štěněte. Trest, pochvala, délka cvičení musí být úměrná
odvedenému výkonu, stáří a povaze zvířete. Výstavní postoj nejdříve učíme
tam, kde psa nic nerozptyluje. Postavíme ho, tak jak byl zvyklý při česání a
začneme mu rovnat nohy. Vezmeme například přední a posuneme ji o kousek
dopředu, nebo dozadu, je jedno kam, jen aby si pes zvykl na manipulaci a
věděl, že nohu musí nechat tam, kam jsme mu ji položili. Začínáme po
chvilkách, nejdříve s rovnáním jedné nohy, pak dvou, až pes vydrží srovnat
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všechny čtyři. Nezapomeňte psa po povelu volno opravdu živelně pochválit.
Hoďte mu pamlsek nebo míček, záleží na co jste se rozhodli psa motivovat.
Díky této motivaci se pes naučí dávat hlavu a uši nahoru a bude mít výraz
naprostého soustředění a bystrosti, protože bude čekat na ten okamžik, kdy mu
dáte odměnu, kterou držíte v ruce. Toto musí pes brát jako zábavnou hru. Psa se
snažte srovnat do výstavního postoje v co nejkratší době a délku stání postupně
prodlužujte. Staří profíci si umí stoupnout sami bez rovnání a vydrží stát
opravdu dlouho bez hnutí jako sochy. Jestliže ten váš miláček umí stát aspoň
půl minuty, přistoupíme k další fázi výcviku.
Pozvěte si další osobu – nejprve psovi známou později i cizí. Tento
člověk bude předstírat rozhodčího. Bude psa obcházet, upřeně ho pozorovat,
sahat na něj. A vy se musíte stále snažit o to, aby pes byl soustředěn jen na Vás
a odměnu, která ho čeká ve Vaší ruce. Tohoto člověka prostě nesmí vnímat,
i když mu prohmatává lokty, pevnost zad, délku ocasu apod. V momentě, kdy
se pes po rozhodčím ohlédne, hodíte mu odměnu, aby získal dojem , že mu
tento okamžik (na který tolik čekal) uteče vždy, když se bude dívat, kam nemá.
Doufám, že je vám jasné, že odměnu nikdy nesmí dávat psovi rozhodčí. Další
fáze výcviku je, že začnete postoj učit v stále rušnějším prostředí a rozhodčí
bude úplně neznámá osoba. Později je třeba vedle vašeho psa stavět i cizí psy.
Obrovskou výhodu mají ti, co navštěvují cvičiště psů (cvičák). Věřte tomu, že
všechny dovednosti, které jste psa doma naučili, zmizí jak mávnutím
kouzelného proutku, pokud vstoupíte mezi dva neznámé psy a na výstavě jich
bývají stovky. Cvičák je naprosto ideální řešení a to nejen kvůli výstavnímu
postoji, ale i kvůli celkové výchově psa. Můžete výcvikáři říct: já nechci dělat
žádné zkoušky, chci jen aby se můj pes uměl chovat, byl ohleduplný jak ve
vztahu k lidem, tak ke psům a potřebuji pomoci s přípravou na výstavy. Je to
váš pes a vy jste zaplatili mnohdy nemalý poplatek, tak vám musí vyjít vstříc.
Největší křest je absolvování opravdové výstavy. Je lepší začít co
nejdříve a zpočátku na nižších výstavách typu oblastní a krajské. Až se pes jak
se říká, otrká, můžete nastoupit na národní, mezinárodní, speciální nebo
klubovou výstavu. Pokud je pes správně připravován, není důvod, proč by
nenastoupil už v šesti měsících na mezinárodní výstavu. Zde vám mnohý
rozhodčí také poradí, zda se pes chová správně, nebo co je špatně. Sami také
můžete odkoukat od zkušenějších vystavovatelů, jak se to dělá.
posouzení psa v pohybu
Pes v pohybu se předvádí několika způsoby:
• rozhodčí stojí uprostřed a vy obíháte okolo něho tak, aby vaše nohy byly
z pohledu rozhodčího za psem
• rozhodčí stojí a vy běžíte směrem od něho, po určené vzdálenosti se otočíte
a běžíte zpět
• běžíte od rozhodčího a opisujete písmeno L
• běžíte od rozhodčího a opisujete písmeno T
běžíte od rozhodčího a opisujete trojúhelník
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Poslední tři způsoby se používají především na soutěžích vystavovatelů, kde
nejde o kvalitu psa, ale o to, jak s ním vystavovatel umí zacházet, tudíž
o kvalitu předvedení.
Pes má běžet klusem tak, aby jeho krok byl co nejprostornější, ale aby
nezačal cválat. Krk má být přirozeně vzhůru, taktéž hlava. Ocas má plynule
navazovat na linii hřbetu a nemá být nesen nad jeho úrovní. Pes se s vámi nemá
přetahovat ani dopředu, ani do stran, musí respektovat směr a rychlost
vaší chůze.
I když se pes předvádí na vodítku, není to jednoduché.
Nejdříve učíme štěně, aby si zvyklo na vodítko, nenutíme ho k nějaké přesné
chůzi. Kolem pátého měsíce ho můžeme učit chodit a běhat u levé nohy.
Musíme však cvičit velmi opatrně a krátce, protože výcvik je pro tak malé štěně
velmi traumatizující. O to větší musí být odměna a pochvala. Při cvičení se
nebojte být důrazní. I v divoké smečce jsou štěňata učena disciplíně a mnohdy
ne zrovna jemným způsobem. Mějte vždy na paměti, že není vaším cílem, aby
z vás štěně mělo strach, ale aby se naučilo respektovat vaše příkazy. Toho
dosáhnete především důsledností a rázným, ale citlivým zacházením.
V praxi vypadá výcvik asi takto: Psa si posadíte na
vodítku vedle levé nohy, zavelíte „k noze“ a vykročíte. Pes vyrazí a začne
táhnout dopředu. Vydáte povel „k noze“, trhnete vodítkem dozadu a prověsíte
ho, aby nebylo napnuté. Jakmile se začne vodítko znovu napínat, opět postup
zopakujete. Pokud se psovi podaří jen chvíli jít bez tahu s prověšeným
vodítkem, tak ho pochválíte. Samozřejmě, že po pochvale pes opět přejde do
tahu a opět musí nastat trest v podobě škubnutí vodítkem.Takto budete střídat
škubání a pochvaly (trest a odměna) až si pes dá do souvislosti za co je chválen
a za co trestán. Razance škubání za vodítko musí být úměrná povaze a věku
psa. Pokud je pes zdeptaný tak, že už vůbec nechce jít u nohy, tak jste to
s trestáním přehnali, vše musíte přerušit, psa hodně povzbudit hrou a cvičení
o pár dní odložit. Zpočátku cvičíme chůzi u nohy třeba jen 10–20 kroků, pak
necháme psa, ať si odpočine, hodně si s ním pohrajeme a cvičení zopakujeme
třeba po půl hodině nebo druhý den. Pokud pes i přes vaše trhání vodítkem
stále táhne, tak jste málo důrazní, trháte ve špatnou chvíli nebo jste nedůslední.
Nesmíte zapomenout před každým trhnutím vydat povel „k noze“ a při trhu se
zastavit a strhnout psa až zpět k noze a potom se rozejít, povolit vodítko a
pochválit psa pokud zůstává prověšené. U štěňat je cvičení krátké, jemné
s hodně chválením. Ale pokud toto učíte již dospělého psa, budou vás bolet
ruce, ramena, hlasivky a navíc budete vypadat jako naprostý blázen a tyran
zvířat. Proto doporučuji cvičit někde o samotě. Jakmile se vám stane, že pes po
povelu „k noze“ zpomalí a přestane táhnout ještě před vaším trhnutím, máte
vyhráno – již pochopil, co se po něm vyžaduje. Nemusím zdůrazňovat, že v tu
chvíli musí být velká pochvala.
Jestliže už vás pes umí sledovat za chůze,
začnete to samé cvičit v běhu a taky se změnami směru chůze i její rychlosti.
Měli byste také umět zastavení se v běhu a čelem vzad.
Stále musíte pamatovat na to, že pes vám do hlavy nevidí a tudíž neví,
že se chcete prudce zastavit nebo odbočit. Proto musíte krok až dva před
zamýšlenou změnou vydat povel (čímž psa upozorníte) a potom teprve změnu
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provést. Další fází výcviku je běhání v kruhu s neznámými psy. Nejlepší řešení
je opět cvičák. Těžko asi přesvědčíte staré babičky v parku, aby se svými
pudlíky a jezevčíky utvořily kruh a běhaly v něm. Při běhu ve výstavním kruhu
je velmi důležité, aby pes běhal uvolněně a s radostí. Toho dosáhneme nejlépe
pomocí hračky nebo pamlsku. Oběhnete jedenkrát v kruhu, pustíte vodítko a
hodíte psovi pamlsek a pohrajete si s ním. Před hozením pamlsku vždy řeknete
nějaké stanovené heslo (např. ňamouch). To vám bude dobré v momentě, kdy
se v kruhu běhá dlouho a psa to už nebaví a vypadá otráveně s hlavou u země.
Pomocí tohoto hesla pes ožije, protože bude očekávat pamlsek. Nutné je zmínit
se o různých terénech. Pes by měl umět běhat po dlažbě, kluzkých dlaždičkách,
po linoleu, štěrku, písku, trávě, antuce, asfaltu, apod. Před vstupem do
výstavního kruhu by měl pes být vyvenčený a rozpohybovaný. To znamená, že
pokud je pes při čekání u kruhu na svou třídu dlouho uvázán nebo zavřen
v autě, musíte mu dát možnost někde mimo kruh se vyvenčit a proběhnout.
Pokud je horko, je dobré psovi dát napít a přiložit
mu mokrý hadr do slabin. Vždy se snažte mít psa co nejdelší dobu ve stínu a
pokud možno kde je co nejvíc klid, aby měl soukromí a šel do kruhu čilý a
odpočatý.
změření kohoutkové výšky
Kohoutek psa, tvoří nejvyšší bod lopatky přední končetiny. Opticky je
to v místě kde končí krk a začínají záda psa. Výška psa se měří nástrojem, který
si můžeme připodobnit k hodně velké šupleře. Většinou bývá kovová. Je to
vlastně tyčka, na které jsou kolmo k ní umístěny dvě přímky. Jedna přímka je
úplně u země a slouží, aby tyčka stála kolmo k zemi. Druhá přímka je posuvná
a pokládá se na kohoutek psa. Po zaaretování aretačním šroubem se měřidlo
odejme ze psa a na tyčce se přečte výška od země. Na výstavách se psi měří
málokdy, ale na svodech a bonitacích se měří vždy. Pokud se pes na bonitaci
nenechá změřit, nemůže být uchovněn. Na svodu se neochota k měření do jisté
míry toleruje. Ačkoliv celý úkon vypadá banálně, jen pár psů ze sta se dá bez
problémů změřit. Co je důvodem? Pokud se potkají dva psi a jeden dá druhému
bradu na kohoutek, dává tím najevo, že je mu nadřízený. Pokud druhý
s podřízeností nesouhlasí, strhne se rvačka. Při měření se také něco klade na
kohoutek, navíc majitel je nervózní, měřič je cítit pachem mnoha jiných psů.
Protože měřený pes nechce na člověka zaútočit, řeší to úhybným manévrem a
dostane strach.
Měření můžete cvičit podobně jako výstavní postoj, nejdříve psa
postavíte, pak mu budete dávat na kohoutek zpočátku ruku, později pravítko a
nakonec něco co se podobá skutečnému měřidlu. Stačí jakékoliv dvě kovové
tyčky. Jednu dáte svisle u předních nohou a druhou psovi položíte na kohoutek.
Až to nebude psovi vadit, přizvete cizí osobu a budete psa zvykat na měření od
cizího člověka. Později budete měřit mezi psy a v cizím prostředí.
Povely, odměny a postup je stejný jako u nácviku výstavního postoje.
Zásada je, že se pes měří na rovném podkladu.
prohlídka zubů
Zuby se prohlíží na všech třech akcích. Pokud si pes nenechá
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prohlédnout zuby, je vyloučen z výstavy i bonitace. Jen na svodu jsme
vzhledem k věku psa trochu shovívaví a dáme si více práce a času než nám pes
všechny zuby ukáže. Pokud to ani po delším přemlouvání nebo bázlivosti psa
nejde, nedá se nic dělat je vyloučen i ze svodu. Nepřipravený pes je naprostá
bezohlednost vůči ostatním. U dobře připraveného psa trvá prohlídka zubů
maximálně půl minuty. Nejdříve se kontroluje skus psa. To znamená, že se jen
odhrnou pysky a tlama zůstane zavřená. Přední zuby u spodní čelisti by měly
těsně zapadat za přední zuby v horní čelisti. Potom se rozevře tlama a spočítají
se všechny zuby. Největší potíž bývá u posledních zubů ve spodní čelisti,
jelikož jsou velmi malé a většinou je kryje jazyk. Proto rozhodčí strká prst až
do krku aby odstrčil jazyk a mohl se podívat, zda tam zuby jsou.
Zuby se většinou ukazují v poloze, kdy pes sedí. Malé
štěňátko nejdříve učíme povel sedni a také to, že nějakou chvíli po povelu má
sedět a nehýbat se. Pro ukončení sedění si zvolte nějaký povel (volno, běž
apod.) Dokud tento povel nevydáte, snažte se, aby psík seděl. Můžete ho
i přidržovat a při tom ho hladit po tlamě. Až se naučí aspoň půl minuty bez
hnutí sedět, postavte se za sedícího psa tak, že vaše paty budou těsně za zadkem
psa a lehce oběma rukama obejměte jeho tlamu a říkejte mu hodný, zůstaň
apod. Pak dejte ruce z mordy pryč, dejte mu volno a moc ho pochvalte. Pokud
se pes chová klidně, můžete po obejmutí tlamy jemně odhrnout pravý pysk a
natočit hlavu do leva, poté odhrnout levý pysk a natočit hlavu doprava. Jako by
jste si prohlíželi zuby. Štěně musí sedět a nesmí třepat hlavičkou, aby se vaší
ruky zbavilo. Pokud už toto dokonale umí, přistoupíme k nácviku otevírání
tlamy. Jednou rukou obejmeme tlamu z vrchu a strčíme palec a ukazovák za
trháky (tesáky), druhou rukou učiníme to samé, ale zespodu u spodní čelisti.
Zatím jen štěně učíme na přítomnost našich prstů v jeho tlamě, takže je po
chvíli vytáhneme, aniž bychom tlamu otvírali a psovi dáme volno a hodně ho
pochválíme. K otevírání mordy přistoupíme, až pes naše prsty neplive. Při
otevírání používáme nějaký povel (pusť, otevři, zuby apod.) Po povelu se
snažíme mordu jemně pootevřít. Zpočátku jen kousek, později úhel rozevření
zvětšujeme a také prodlužujeme dobu, po kterou musí mít pes tlamu otevřenou.
Až to štěně vydrží tak dlouho, než mu spočítáte všechny zuby, tak opět jako
v předchozích nácvicích budete ve výcviku pokračovat se známou osobou, pak
neznámou osobou v cizím prostředí a mezi psy. Je nutno vědět, že při nácviku
ukazování zubů není dobré používat jako odměnu pamlsky a hračky, ale jen
slovní pochvalu. Protože štěně bude očekávat, že dostane odměnu do tlamy a
nebude ji chtít otevírat.
kontrola varlat a tetování
U nácviku této činnosti se nebudu rozepisovat, jelikož kontrola varlat
se dá naučit při učení výstavního postoje a kontrola tetování se naučí při
prohlídce zubů. Pes, který si nechá prohlédnout zuby, nechá si prohlédnout
i ucho. U varlat je to totéž – prostě při osahávání zad a ocasu sáhněte i na
varlata.
Správná motivace psa
Je nutné si uvědomit, že žádný pes na světě vás nebude poslouchat pro
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vaše krásné oči, zvláště pokud ho nutíte dělat z jeho pohledu nesmyslné a
někdy až nepříjemné věci.
Odměňování psa se dá rozdělit do tří typů odměn.
slovní pochvala a pohlazení
odměna pamlsky
odměna hrou (míček, hračka, apod.)
První způsob bych jako samostatný nedoporučovala. Jistě jsou
cvičitelé kteří dovedou jen pomocí pohlazení a poplácání dobře vycvičit psa,
ale určitě je jich málo a výsledky nebudou tak oslnivé jako u druhých dvou
způsobů. Rozhodně to chce obrovské zkušenosti a vhodnou povahu psa. Spíš
bych to doporučila jako hojný doplněk následujících dvou způsobů.
Druhý způsob je již mnohem účinnější. Ale opět je to spíš pro
zkušenější cvičitele a navíc pes musí být žravý a takových rozených žroutů není
mnoho. Při cvičení musí být pes nenasycený, tudíž chtivý krmě. Na výstavě
bývá problémem, že máte upatlané ruce, pamlsky vám padají z kapes po zemi a
to ruší ostatní psy v kruhu. Výsledky výcviku pomocí pamlsků bývají velmi
dobré do doby, než začnete cvičit mezi cizími psy. Hra s neznámým psem bývá
větším motivem než granule v ruce. Potom cvičitelé vymýšlí někdy až
neuvěřitelné dobroty, sardinkami počínaje a tvarůžky konče. Bohužel
s nevalným výsledkem. Pokud vám chce rozhodčí na výstavě podat ruku a vy
v ní máte tvarůžky, nastává velmi trapná situace. Navíc by každý majitel psa
měl vědět, že sladké, slané, kořeněné a uzené potraviny do psího žaludku
nepatří. Tato metoda se v počátcích jeví jako velmi účinná, ale k dokonalosti
s ní přivedete jen psa, který je opravdový žrout.
Třetí metoda je dnes nejpoužívanější a je dobrá i pro jiné druhy
výcviku (služební, agility, záchranářský apod.). Podmínkou je, že pes musí být
rozený aportér a pokud není, dá se v něm touha po aportování vypracovat.
Všechny šelmy, od doby co otevřou oči, mají v sobě lovecký
neboli kořistnický pud. Kočka koťatům přinese živou myš a ty ačkoliv ji nikdy
neviděly a neví co s ní mají dělat, okamžitě po ní útočí. Stejné je to také se
štěňaty. Jakmile vidí, že se něco od nich vzdaluje, trhá to sebou nebo hopsá,
neodolají a začnou to pronásledovat.
Takže si doma
sednete na zem, vezmete starou vycpanou ponožku a budete s ní před štěnětem
předstírat zraněnou kořist. Až štěně zaútočí a zakousne se do ní, budete chvíli
předstírat boj o život a pak ji necháte štěněti, protože to musí vždy zvítězit.
Pokud štěně s kořistí třepe nebo zuřivě vrčí, bude z něho vášnivý aportér. Hru
můžete mnohokrát opakovat, ale jen dokud to štěně baví. Pak mu tuto hračku
schovejte. Není naším cílem, aby si štěně hrálo s hračkou samo, ale aby si hrálo
s námi. Proto u starších psů, které s hračkou nepřivoláte k sobě, je dobré toto
provádět na vodítku. Později do ponožky vložíte míček a poté můžete použít
samotný míček nebo míček na šňůrce. Lze použít téměř cokoliv, třeba
i obyčejné klacíky. Důležité je, aby pes byl hračky opravdu chtivý a aby se vám
vlezla do kapsy a byla vždy po ruce.
Pomocí aportování lze i zvýšit kondici psa. Není vůbec hezký pohled
na psa, který vás na slovo poslechne, ale je schlíplý a nešťastný a čeká od pána
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ránu. Zatímco harmonický vztah,
kdy pes dělá dychtivě s vrtícím
ocasem a pán má spokojený
úsměv na tváři, na to je radost
pohledět. A to je taky smysl
výcviku psa, aby z toho měli oba
radost......
Zapsala:
Zemanová

Zábava na zimu
Zimu leonbergři milují, jakmile napadne sníh, leon ožívá. Bohužel my
majitelé to máme občas přesně obráceně – při pohledu na tu bílou věc venku,
kterou musíme jít ve větru a mrazu případně i dalším sněžení odhazovat
z příjezdové cesty či chodníku,
zažíváme pocity všelijaké, ale
nadšení to je málokdy. Našim
broučkům ovšem procházku odepřít
nedokážeme, tak se nabízí otázka,
jak takovou každodenní sněhovou
kratochvíli všem zpestřit.
U nás se nápad přímo
nabízel. Když se narodila dcera a
přišla první zima, kdy mohla i ona
jít vychutnávat krásy sněhu ven,
oprášili jsme sáně a bylo to tu –
začneme Drobka zapřahat do saní!
Znám Drobka, takže mi bylo jasné, že mé nadšení sdílet nebude, ale hned jsem
věděla, že jednoduše splní, co po něm budu žádat. Také to není žádný janek,
věřím, že se najdou tací, které zapřáhnout do saní, kde sedí malé dítě, opravdu
není bezpečné. To ale neplatí pro Drobka. Takže jsem začala pátrat po internetu
a hledat výrobce vhodného postroje.
Rovnou jsem měla jasno, že chci
postroj jako na koně s bočním tahem.
Leon není zrovna mrně, takže když si
představíte postroj na dogtreking, kde
je pes uvázaný na hřbetě, pochopíte,
že určitě nebude nadšený, když ho
popruh vodítka bude při zatáhnutí saní
vlastně tlačit k zemi. Druhý požadavek
byl na patřičnou velikost. Mnoho
výrobců nabízí standardní rozměry,
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které ovšem psy obřích plemen příliš nezohledňují. Nakonec jsem úspěšně
našla výrobce, který nabízel postroj přesně dle mých představ, za rozumnou
cenu a nebyl problém, nechat ušít konkrétní míry, kdyby ty nabízené
nevyhovovaly. Kupodivu jsme se po změření vešli do největší velikosti, která
byla v sortimentu. Takže jsem postroj objednala a nedočkavě čekala.
Postroj splnil má očekávání, po rozbalení doručeného balíčku vypadal
bytelně i účelně. Drobek trpně snesl jeho nasazení a koukal, co bude
následovat. Žádný speciální popruh k saním jsem nevyráběla, stačilo vodítko
s karabinami na obou koncích. To jsem uprostřed uvázala k saním a karabiny
připnula na obě strany postroje. A teď to přišlo – „jdeme!“. Drobek vykročil a
po napnutí vodítka udiveně otočil hlavu. „Jdeme!“ Pomalu přestával chápat,
proč vyžaduji, aby šel a cosi táhnul, když tahání bylo vždy tabu. No ale
mohutné povzbuzování a chválení a během minuty šel vzorně vedle mě a sáně i
s Anežkou táhl za sebou. Postroj se výborně osvědčil a Drobek také.
Jediný problém, se kterým se musíme potýkat, je, že naše Anežka se
nechce vozit. Přesně naopak – chce dělat pejska. No a co s tím, když vám sáně
táhne dítě a pes spokojeně běhá i s postrojem na volno kolem vás? Vypadá to
divně, ale je to prostě tak, děti i psi mají často o zábavě úplně jinou představu
než my dospělí…
P.S.Pokud by měl někdo zájem o postroj, je možné se podívat na: stránky:
www.zerodc.cz
Soňa Špičáková

Chovatelé a zájemci o štěňata z Německa pozor :
Na stránkách DCLH, tedy německého klubu leonbergerů je již delší
čas popis toho, jak má vypadat nákup štěněte. Ráda bych se pozastavila nad
jednou z posledních řádek výše uvedeného článku : „ při koupi štěněte věnujte
pozornost zejména rodokmenu, který je zelený, obsahuje logo FCI a logo
německého klubu. ...“ atd.následuje popis a
vzor viz http://www.leonberger hunde.de/
start.html.
Toto upozornění má své opodstatnění , o
kterém bych se nyní chtěla zmínit.
Ve světě byla založena další mezinárodní
kynologická organizace pod názvem F.C.I.
Prosím všimněte si teček mezi
jednotlivými písmeny ! Známe i další
organizace, jako například UCI apod. Jenže

30

tato nemá podobnost čistě náhodnou.
Mezinárodní organizace FCI, která je největší a nejstarší má
název: Fédération Cynologique Internationale a sídlí v Belgii..MSKCHPL,
tedy náš klub je členem této organizace prostřednictvím ČMKU.
Organizace F.C.I. má název: Federacion Canina International a má
sídlo ve Španělsku. Tato organizace vede vlastní plemenné knihy, vlastní
rozhodčí, vlastní výstavy a samozřejmě členské kluby. Jedním z těchto klubů je
německý svaz čistokrevných psů pod názvem DRV (Deutsche Rassehunde
Verband) a dalším je FCG (Förderation Canis Germany), kde jsou
zastoupení jednotlivci i chovatelské stanice. V DRVa v FCG jsou i majitelé
leonbergerů, kteří mají zatím uchovnění platné z DCLH.
Ovšem štěňata z chovatelských stanic organizovaných v DRVa FCG
nemají průkazy původu platné pro nás, tedy v našem klubu MSCHPL ale i v
KCHL již nemohou být zařazeni mezi čistokrevné leonbergery. Někteří tito
chovatelé byli dříve organizováni v DCLH a postupně přešli pod již zmíněné
malé organizace. Samozřejmě, že Vám při koupi štěněte dají rodokmen a sdělí,
že štěňata jsou čistokrevní leoni. Budou mít pravdu, ale bohužel jen tu svou
pravdu! S těmito štěňaty se v budoucnosti nemůžete zúčastnit nejen chovu, ale
i jakýchkoli akcí konaných pod hlavičkou FCI a ČMKU. Pokud byste měli
další dotazy , napište mi, nebo se podívejte na http://www.drvev.de/, kde jsou
uvedeni i poradci chovu různých plemen včetně leonbergerů, rozhodčí, výstavy
a pod. Tak si prosím vše ověřujte raději dvakrát, pokud si budete dovážet
štěně z ciziny.
Jana Zemanová

Výstavy v I. čtvrtletí 2011
Česká republika
NVP Olomouc, 8.1. 10.1
Po uzávěrce
MVP Duo CACIB, Brno 05. a 06.2.
II.uzávěrka: 09.01.2011
Českomoravská kynologická unie,
Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7
http://www.cmku.cz/
vystava@cmku.cz
NVP Ostrava, 10. 11.04.
I.uzávěrka:16.02. II.uzávěrka:02.03.
Výstava psů
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P.O.BOX 130
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel. č. : 604 855 142
www.volny.cz/nvpostrava
lachovasisi@seznam.cz
MVP České Budějovice, 23. 24.04.
I.uzávěrka:28.02. II.uzávěrka:14..03.
Českobudějovický kynologický klub
P. O. Box 238, Klostermannova 7,
CZ 370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 330 454;
tel.: +420 387 203 926
www.cmkj.info
vystava.psu cb@seznam.cz

Slovensko
MVP Wintershow ,Trenčín 22. a 23.01.
MVP Prešov, East cup 18. 20.02.
II.uzávěrka: 21.01.2011
MKK Slovakia Dog
Mlynská 280
925 22 Vel‘ké Úl’any
Slovakia
www.SLOVAKIADOG.EU

Šampión šampiónov,Bratislava 05.03.
a reprezentační ples
Informace: SKJ, Štefánikova 10,
Bratislava, tel.: +421/911148050
www. skj.sk., show@skj.sk
Celoštátna výstava psov, Nitra 19. 20.03.
I.uzávěrka: 04.02. II.uzávěrka: 18.02.2011
NITRACANIS
P.O.BOX 56F
Sk 949 01 NITRA
TEL.+FAX + 421 37 7734967

Německo
CACIB Nürnberg 15. a 16.01.
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Peter Schön, Steingasse 21
34270 Schauenburg
CACIB Rheinberg, 12. 13.02.
I. uzávěrka 03.01. II.uzávěrka: 17.01.
Ursula Prinz
Ackerstr. 21
47918 Tönisvorst
Tel.: 0 21 51/79 75 01
Tel.: 0 21 51/1 50 04 63
karl heinz.rodemann@vdh nordrhein.de
http://www.rheinlandsieger.de
CACIB Offenburg 12. 13.03.
I. uzávěrka 28.01. II.uzávěrka: 11.02.
Sylvia Bort
Gutachstr. 19
71069 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31/26 72 33
Tel.: 0 70 31/26 64 86
landesverband@web.de
http://www.vdh bw.de
CACIB München, 19. 20.03.
I. uzávěrka 21.01. II.uzávěrka: 04.02.
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
CACIB Berlin, 02. 03.04.
I. uzávěrka 31.01. II.uzávěrka: 14.02.
Gerhard Wilms
Landshuter Str. 22
10779 Berlin
Tel.: 0 30/25 46 91 39
http://www.vdh bb.de
2 x CAC, Oldenburg 09. a 10. 04.
I. uzávěrka 09.02. II.uzávěrka: 23.02.
Karin Voye, Deichstr. 35
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27804 Berne
info@royal heros cavaliere.de
http://www.hundefreunde oldenburg.de

CACIB Dresden, 23. 24.04.
I. uzávěrka 13.02. II.uzávěrka: 13.03.
Schimmer Druck GmbH
Birgit Schimmer
Dr. Helmut Schreyer Str. 10
04509 Delitzsch
schimmer@vdhsachsen.de
http://www.vdhsachsen.de

Polsko
CACIB Glogów 28. 30.01.
Uzávěrka:ukončeno
ZKwP Oddział Legnica
Libana 10
59 220 Legnica
MWPR Rzeszów 19. 20.02
uzávěrka 31.01. 2011
Związek Kynologiczny w Polsce,
Oddział w Rzeszowie
35 042 RZESZÓW, ul. świrki i Wigury 8,
Poland fax nr: (00 48) 17 850 52 52
CACIB SHOW Katowice
uzávěrka 28..01. 2011
ZKwP o/Katowice
Kościuszki 42
40 048 Katowice
PO box 321 phone/fax +48 32 2516
phone/fax +48 32 2513 080
sekretariat@zkwp.katowice.pl
IDS Opole 30.04 1.05.2011
uzávěrka 31.3. 2011
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
45 357 Opole, ul. 1 Maja 92, PO Box 56

Rakousko
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IHA Graz 26. 27..02
II. uzávěrka 28.01. 2011
Steirischer Hundesport Klub, 8020 Graz, Annenstraße 66
Tel: +43 (0) 316 711 703
Fax: +43 (0)316 711 017 4
gweisz(at)aon.at
www.sthk.at
IHA Wieselburg 09. 10.04.
I. uzávěrka 11.02. II. uzávěrka 11.03.
ÖKV
Siegfried Marcus Strasse 7,
A 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667, Fax: +43(0)2236/710 667 31
e mail: ausstellungen@oekv.at
homepage: www.oekv.at

Maďarsko
CACIB Szilvásvárad 23. 24.04.
I. uzávěrka 25.02. II. uzávěrka 25.03.
MEOE Egri Szervezet
3396 Kerecsend Pf.: 3.
Tel/fax : +36 36 450 288
Info:+36 30 9827 421,
+36 20 9472 861
www.szilvasvaradcacib.hu

Výsledky výstav IV. čtvrtletí 2010
NVP Brno 25. 26.9.
Rozhodčí: Tibor Havelka, SK
Psi
Tř.mladých
V1
VD2
Mezitřída
V1, CAC,NV ,BOB
Tř.otevřená
V1,CAC
V2
Feny
Tř.mladých

Breddy von Benštejn
Arron Akiroja
Bady od Bedzynky
Fido Nobert
Orion Lesní lom
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V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
Tř. otevřená
V1,CAC ,NV
V2,res.CAC
V3
VD4
Tř.vítězů
V1,CAC
V2,res.CAC

Upoleta Löwe von Blumengarten
Alexis Tyro Golden Leon
Gwen Winny Salve Leon
Greis Wanetta Salve Leon
Cora Myslbořické polesí
Anndy Danthe Caro
Elizabeth Z Plaského údolí
Havanna vom Dreiburgenland
Agátka z Alfovy zahrady
Alma Lony z Vyšehořovic

Evropská výstava psů, Celje, Slovinsko 30.9. 2010,
rozhodčí: Ron Menaker, US
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Evropský vítěz ml.

Aron From Leo‘s Home

CAC Stuttgart, 23.10.2010
Rozhodčí : Wolfgang Mayer,D.
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
Feny
Tř.šampiónů
V2

Aron From Leo‘s Home

Bonnie B. Bora z Milotiček

CACIB Stuttgart, 24.10.2010
Rozhodčí : Rita Pleibel Seyffert,D.
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
Aron From Leo‘s Home
Feny
Tř.šampiónů
V2
Bonnie B. Bora z Milotiček

CACIB Wels 4.12.2010
Rozhodčí : Jiří Janda, CZ
Psi
Mezitřída
VD 1

Aron From Leo‘s Home
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CAC Nowa Ruda 5.12.2010
Rozhodčí : Anna Kochan,PL.
Psi
Mezitřída
V1,CAC, nej.pes, BOB
Tř. otevřená
V2
Tř.šampiónů
V1,CAC
V2, res.CAC
Feny
Tř.otevřená
V1,CAC,Nej.lfena

Aron From Leo‘s Home
Bertino Vanika v. Bauernhof
Bugsy Roy Arcondia
Fram Ensson Bohemia

Ina od Špitálského dvora

Zajímavá kynologická literatura
Autor: Bruce Fogle
17. 2. 1944
Bruce Fogle, veterinář a spisovatel, se narodil v roce 1944 v Torontu v Kanadě.
Vystudoval Ontario Veterinary College, University of Guelph a stal se
veterinářem v londýnské zoo. Od roku 1973 má Fogle soukromou veterinární
praxi.
Působil rovněž jako konzultant Microsoft Encarta a vetrinární poradce
Encyclopedia Britannica. Napsal desítky knih o psech a kočkách, včetně
encyklopedií jednotlivých plemen a knih o výchově a životě s těmito zvířaty.
Všechno o výcviku psa
Kompletní kniha o výchově psů všech plemen a každého věku.
Obsahuje více než 350 barevných fotografií jednotlivých fází výcviku. Najdete
v ní vše od základní poslušnosti štěňat až po odstraňování zlozvyků dospělých
psů. Nabízí vám zcela nový, laskavý přístup k výcviku psů každého věku,
založený na pochvalách a odměnách. Poradí vám se základním výcvikem štěňat
i náročnějším výcvikem starších psů.
Nakladatelství: CESTY. Rok vydání: 200309. Počet stran: 125,
ilustrace, Vazba: Pevná bez přebalu lesklá. Cena: 141, Kč
Velká kniha péče o psa
Všestranná, prakticky zaměřená kniha s návodem na kompletní péči o
psa výběr štěněte, krmení, péče o srst, výcvik i plemenitba. Obsahuje více než
650 původních barevných fotografií, anatomických schémat a grafů i detailní
popis onemocnění a první pomoci při úrazu.
Nakladatelství: CESTY. Rok vydání: 2003. Počet stran: 191, Vazba:
Pevná bez přebalu lesklá. Cena: 284, Kč
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Výcvik psa do kapsy
Zcela nový, laskavý přístup k výcviku, založený na pochvalách a
odměnách pamlsky. Více než 350 fotografií, které krok za krokem dokumentují
jednotlivé stupně výcviku od základní
poslušnosti štěněte po odstraňování
zlozvyků dospělých psů.
Nakladatelství: CESTY, Rok
vydání 1999, Počet stran: 125, ilustrace,
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá.
Cena : 88, Kč.
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Vážení členové,
Sluší se ohlédnout za uplynulým rokem. Máme za sebou rok činorodý.
Výbor v první polovině roku převážně řešil téměř neustálé stížnosti jedné osoby,
což posléze vygradovalo na podzimní členské schůzi.
Jenže mimo to, můžeme mít radost ze dvou setkání a dvou výstav,
které, dle ohlasů, měly velmi kladný ohlas. Koneckonců to dokazoval i veliký
počet vystavujících. Rušit výstavu, pro nezájem vystavujících jsme nemuseli.
Počasí nám celkem přálo. Podzimní členská schůze také ukázala, čemu většina
členské základny dává přednost.
Co bychom si přáli v tomto novém roce? Jako klub jistě další růst
členské základny, Úspěšně zorganizovanou jarní dvojvýstavu tak, aby s dobrým
pocitem odjížděla naprostá většina zúčastněných
Jako redakce potom opět pláčeme nad velmi zúženými možnostmi vás
ve Zpravodaji něčím novým, zvláštním, zajímavým, zaujmout, neboť nám znovu
dochází střelivo tedy hlavně články od vás. Takže, se snažte polepšit, pomůžete
nám, vašim kolegům členům a tím i sobě.
A úplně na závěr připomenutí, že v letošním roce se bude konat členská
schůze volební, tzn. končí tříleté volební období a vy všichni budete moci svým
hlasem či svým návrhem podpořit někoho, kdo má vaši důvěru ve smyslu
přínosu pro MSKCHPL. Bylo by dobré si již nyní zakroužkovat onen zářijový
víkend, kdy náš klub bude pořádat setkání, výstavu a i členskou schůzi. Účast na
té loňské byla vzorová, snad to tak bude i letos.
Takže, termíny našich setkání a výstav v r. 2011 jsou: 29.4. 1.5. a
9.9. 11.9.
Redakce, sice trochu opožděně, přeje v roce 2011 hodně zdraví, štěstí, klidu a
spokojenosti Vám, Vaší rodině a pochopitelně i všem Vašim leonům.
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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