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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, členové MSKCHPL ,
první číslo Zpravodaje r. 2010 Vám opět přináší tipy kam se vydat na
výstavu, čerstvé výsledky z letošních prvních výstav, další informace a zprávy.
Rádi bychom vám dodali optimismus do nadcházejících jarních prosluněných
dní. Začíná nová výstavní sezóna takže prosím věnujte pozornost „Zprávě
z ČMKU“
Čeká nás jarní klubové setkání a Klubová výstava v Zubří a doufáme,
že se sejdeme v hojném počtu.
Dovolili jsme si udělat malý přehled o počtu členů v klubech
leonbergerů u nás ve světě jako inspiraci do nadcházející sezóny. Celkem 30
zemí světa se chlubí svými leonbergery. Zdaleka ne ve všech těchto zemích
mají samostatné kluby. Nejpočetnějšími kluby jsou :
Na prvním místě Německo: chov v Německu je registrovaný od r. 1955,
v současné době má cca 3 000 členů, 6 000 psů.
Druhé jsou USA: cca 1200 členů . V letošním roce (30.června) bude plemeno
leonberger oficiálně uznáno a zařazeno do skupiny „Pracovní psi“ vrcholnou
americkou organizací AKC a bude zapsán jejich standard.
Francie a Švédsko mají přes 1000 členů v zemských klubech.
V Českých zemích máme kluby dva. Počet registrovaných leonbergerů je
v průměru na počet obyvatel vyšší než v Německu. Náš klub má v současné
době cca 135 členů a počtem se řadí k mnohým dalším klubům různých zemí.
Nejmenší počet lenbergerů je v Jihoafrické republice: jedna chovatelská stanice
a v Japonsku se chová jeden kus leonbergera.
Standard plemene je ve všech zemích FCI stejný, ale pro zámořské
země platí jen doporučení Mezinárodní Unie Leonbergerů, pokud jsou jejími
členy. I když platí pro všechny stejný standard, přístupy k chovu a posuzování
na výstavách se různí a to i v základních parametrech. Některé zemské kluby
berou standard plemene jen jako doporučení, jiné zase kriteria chovu zpřísňují.
Pro každý klub jsou závazné předpisy tzv. „střešní kynologické organizace“, u
nás ČMKU, podle kterých se kluby i jednotliví chovatelé řídí. Kriteria chovu
v našem klubu a posuzování na výstavách v ČR se řídí standardem FCI. Oba
kluby v Čechách mají vlastní upřesňující specifika.
Přejeme Vám krásné počtení a těšíme se na vaše případné
náměty,připomínky, postřehy, článečky a fotky.
Výbor MSKCHPL
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Přehled krytí a vrhů
Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Z Hostovické tvrze
FRAM Ensson Bohemia
NATALLY Lesní lom
8.1.2010
3
3

Chovatel
I.krytí

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

Chov. stanice
Otec

17.2.2010
11

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Nemilská tvrz
PRINZ POLDI v. Roßbach

Facies Nigra
LEX Lesní lom
ANNIE ROSE Facies Nigra

Chovatel

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chovatel

Otec
Matka

BONNIE B. Bora z Milotiček

II.krytí

I.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

5

Hrdlovičová
Zuzana

I.krytí

Galaxy Oss
JÖKULL Löwe von Walhall

Chov. stanice

A

Odchováno
Fen

GINA Z. Bora z Milotiček
Matka
18.3.2010
Datum narození
6
Narozeno
Psů

Chov. stanice
Otec

Vrh

Dujíčková
Erika MUDr
19.1.2010
B

Mrázová
Martina
26.1.2010
C

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Z Vysokova
FRAM Ensson Bohemia
NATÁLKA Lesní lom

Chov. stanice
Otec

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

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

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

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec

Husarka z Milotiček
Rosaceae AMARANTUS
ALMA B. Bora z Milotiček

Chovatel
I.krytí

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Z Paskovského panství
ORION Lesní lom
APOLENKA Žluté srdce

Chov. stanice
Otec
Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Z Medového vrchu
Chovatel
LEX Lesní lom
I.krytí
FIONA Löwe v. Blumengarten II.krytí

Chovatel
I.krytí
II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Vrh
Odchováno
Fen
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Gintarová Petra
28.1.2010
B

Salátová Jiřina
29.1.2010

A

Marada Josef
MUDr
4.2.2010
5.2.2010
C

Lukeš Jaroslav
6.2.2010
A

Batková
Markéta
19.2.2010
C

Pavlosková
Denisa
22.2.2010
26.2.2010
A

Chov. stanice

Me Dojet

Chovatel

Wimer Jiří

Otec
Matka
Datum
narození

BENJI z Osoblažského lesa
ARIA von Benštejn

I.krytí
II.krytí

17.3.2010

Vrh

F

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Zprávy výboru
To nejdůležitější jsme vám poslali již před pár dny. Byly to veškeré
potřebné dokumenty k naší květnové výstavě a k setkání členů MSKCHPL i
ostatních přátel leonbergerů.. Věříme, že se vás opět sejde hodně, protože
máme předplacené pěkné počasí. Prosíme, neopomeňte poslat přihlášky včas.
První termín uzávěrky je 6. Dubna a druhý 19. Dubna.

Upozornění výboru.
Jelikož v minulosti vznikly problémy s potřebnými dokumenty, pokud
si majitel feny vybral krycího psa, jehož majitel není členem našeho klubu a
tento pes ještě nebyl v našem klubu použit, uvádíme následující povinnosti
žadatele o krycí list.
K výše uvedené žádosti je nutné přiložit:
kopii PP požadovaného krycího psa, vyšetření DKK a bonitační karty /
případně doklad o tom, že pes je chovný jedná se o státy, kde se neprovádí
bonitace/. Kopie dokumentů je žadatel povinen zaslat v listinné podobě
poradkyni chovu a se všemi údaji čitelnými.
Tyto doklady je náš klub povinen přikládat k žádosti o vydání PP
štěňat na Plemennou knihu ČMKU. Bez těchto dokladů nemohou být PP
štěňatům vydány.
Při kontrole vrhu musí být přítomen chovatel. Pokud u kontroly nebude,
přejímka se neuskuteční a náklady na další kontrolu platí chovatel včetně
cestovného dle tarifu ČMKU.
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Důležitá zpráva : ČMKU
Podmínky pro přiznání titulu ĆESKÝ ŠAMPION platné od
1.1.2011
Děkujeme kynologické veřejnosti za upozornění na chybu v zápisu. Podmínky
pro přiznání titulu ĆESKÝ ŠAMPION byly v otázce typu výstav myšleny
stejně u pracovních i nepracovních plemen. Správné znění je tedy následující:
1) Plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x
z MVP a 1x z MVP nebo z výstavy pořádané klubem.
2) Plemena podřízená zkoušce:
a) 2x CAC z toho min. 1x z MVP nebo z výstavy pořádané klubem + zkouška
zařazující na MVP do tř. pracovní
b) 5x CAC z toho min. 1x z MVP a 1x z MVP nebo z výstavy pořádané
klubem.
Rozhodnutí mezi variantou a, b přísluší majitelům psů.
Ostatní požadavky týkající se např. počtu rozhodčích nebo výstavních sezon
zůstávají stejné.
Autor : Vladimíra Tichá, ČMKU
Další zpráva pro členy MSKCHPL
Prosíme členy našeho klubu, kteří se zúčastnili výstav v zahraničí, aby
výsledky umístění jejich psa či feny zaslali k uveřejnění (pokud je chtějí
uveřejnit) do redakce Zpravodaje.
Děkuji
Zemanová
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Krycí listy 2009
BORA Familia Magna

ENGY od břehu Svitavy
ANTTONI od Malenovického hradu

BONNIE B. Bora z Milotiček

JÖKULL Löwe von Walhall
ARAMIS Lony z Vyšehořovic

DORIA LEON Koňakov

DASTY E. Bora z Milotiček
BORRIS od Brdské studánky
CHRIS z Janovského lesa

KAYRA FLORENCIE
Zařické údolí
IMMY Zařické údolí

MAJANS ZEUS the star of North

FIONA Löwe v.Blumengarten

AARRE ROY od Malenovického hradu

FRANCISS BESS Ensson
Bohemia

GRIZZLY von der Bärenpranke
BALLANTINE Rüdiger v. Vluyner Tanne
nhof
IWO von der Boxmühle

BELLA ze Zámečku Marianov

ANDY BADY od Zeleného buku

CARRIE LEON Koňakov

AARRE ROY od Malenovického hradu

CELESTA Najmurská cesta

UKAS Löwe vom Osning

FRANCISS BESS Ensson
Bohemia

GRIZZLY von der Bärenpranke
BALLANTINE Rüdiger v. Vluyner Tanne
nhof
QUINO v.d. Osnitz
IWO von der Boxmühle

NATALLY Lesní lom

ANDY BADY od Zeleného buku
FRAM Ensson Bohemia
BORRIS od Brdské studánky

MARION Lesní lom

ANDY BADY od Zeleného buku
FRAM Ensson Bohemia

KAYRA FLORENCIE Zařické

BUGSY ROY Arcondia

BORRIS od Brdské studánky
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údolí

BORRIS od Brdské studánky

ARMIKA ze Zámečku
Marianov

LEX Lesní lom
DASTY E. Bora z Milotiček
BARNEY B. Bora z Milotiček

AIKA z Nekudova dvorce

BARNEY B. Bora z Milotiček

ZACKIE Ligocka Wataha

HEKTOR v.d. Boxmühle
BUGSY ROY Arcondia
NANDO vom Nonnenwald

EBONNY Ensson Bohemia

IWO v.d. Boxmühle
AMADEUS from Magic Kastle
HOBIT Löwe v Gut Eiferslohn

ALMA Lony z Vyšehořovic

Kinglords Mr. MAGNUS

ALMA Lony z Vyšehořovic

KAIRO Löwe v. Blumengarten
KANSAS vom Welland

BORA Familia Magna

MAJANS ZEUS the star of North

NICOLA Lesní lom

IWO von der Boxmühle

Návštěva u Romulevičových
Jeli jsme osobně předat dar našeho klubu postižené rodině. A jeli jsme
rádi a hlavně patřičně hrdi na to, že členové MSKCHPL dokázali mezi sebou
vybrat opravdu pěknou částku, Ale od začátku. Že této rodině, která žije
nedaleko města Czestochowa a která chová leonbergery, shořel doslova dům
nad jejich hlavou, jsme psali. Také to, že jim život zachránila právě fenka
leonbergera Konstancia, která je v noci probudila. Protože Konstancia je dcerou
našeho Alexe, rozhodli jsme se Romulevičovům pomoci. Pro případ, že by se
ještě někdo z našich členů chtěl připojit, jsme vám tuto informaci poskytli.
Ovšem takovou solidaritu jsme neočekávali. Jeli jsme za vás všechny předat
rovných 1000, EUR.
Rozhodli jsme se pro osobní předání z několika důvodů. Jednak jsme
měli ten víkend cestu přes Slovensko a jednak jsme dospěli k názoru, že vy
všichni dárci si zasloužíte podrobnější informaci o postižené rodině a o předání
vašeho daru. Od Káji Chmielarske jsme měli jejich současnou adresu a tak
(Pokračování na stránce 11)
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jsme nebloudili. Přivítali nás mladší manželé se synem. Můžeme říci, že je to
velmi sympatická rodina.
Dozvěděli jsme se o jejich pocitech po požáru. Jak chtěli všechno
nechat být a odstěhovat se jinam. Jak je kamarádi a známí pomalu přesvědčili,
že to nemají vzdávat. Jak si jejich kamarádi dočasně rozdělili mezi sebe péči o
jejich zvířátka. Nemají totiž jen leonbergery, ale jednoho euroasiata, jednoho
koně a jednu kozu. Navíc Konstancia, před pár dny porodila 7 štěňátek. O ni a
i o štěňátka se starají jiní chovatelé leonbergerů, kteří je sami odchovají a i
prodají. Získaný obnos potom Romulevičovům předají. Pomáhají jim všichni.
Příbuzní, sousedé i chovatelé z Polska. Dokonce i úřady se k nim zachovaly
vstřícně. Když postaví domek stejný, jako byl předtím, nemusí žádat o stavební
povolení ani předkládat žádné plány. Takže domek byl a bude napůl zděný a
napůl dřevěný. Již mají hotovou střechu a do konce roku by se chtěli zpátky
nastěhovat.
Při našem odchodu neustávalo jejich děkování. Odcházeli jsme
s pěkným pocitem v srdci, že náš kolektiv z MSKCHPL dokázal udělat dobrou
a správnou věc a že tento kolektiv trošku pomohl jedné dobré rodině, která tak,
jako my všichni, má ráda leonbergery.
Rád zde, pomocí našeho časopisu, předávám od rodiny Romulevičovů
dík všem, kteří jste přispěli na dobrou věc. Za sebe potom konstatuji, že si
vážím tohoto kolektivu, ve kterém i v době krize nemyslí lidé jen na sebe, ale
ve kterém se najde takový počet soucítivších lidí s problémy druhého.
Jsme domluveni, že budeme dostávat informace a i sem tam nějakou
fotku z toho, jak se daří Romulevičům v opravě jejich domu.
Josef Zeman
(Pokračování na stránce 12)
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Poděkování za solidaritu
Výbor klubu chce touto formou za sebe, ale hlavně za rodinu
Romulevičových všem dárcům poděkovat. Přispělo hodně členů. Pro
postiženou rodinu je asi nejdůležitější částka, pro nás, členy výboru, zase počet
dárců. Víme, že pro někoho je dnes i stovka velká částka a přesto dal třeba i
víc. I to je jeden z důkazů, že organizovanost v klubech má smysl. Ještě jednou
děkujeme a klub může být na takovou členskou základnu patřičně hrdý.
Seznam dárců:
Zeman Josef ing.
Dujíčková Erika MUDr.
Fraňková Irena ing.
Toncarová Hana
Beerová Jaromíra
Švrček Vladimír
Kubová Jana
Mráček Pavel
Kuchař Zdeněk ing.
Kašpárek Ludvík
Sochorová Jitka JUDr.
Rusnoková Jana
Felixová Jaroslava
Blaščíková Alena
Kaše Pavel
Batková Markéta
Maštálková Jana

Pekař Pavel ing.
Schmuttermeier Evžen
Bůžek Milan
Pavlosková Denisa
Plášková Aranka
Kubík Jiří ing.
Dostál Adam
Miksa Jan
Hrdlovičová Zuzana
Machačová Irena
Pimek Ludvík
Novák Milan
Valešová Emilie
Salátová Jiřina
Theimerová Dana
Čekalová Radka
Močičková Kazdová Jana

Jahn Petr
Šimkovská Anna
Němec Oldřich
Voříšek Jan ing.
Vaňková Hana
Čekalová Eva
Kozlík Otakar
Novotná Hana
Tolda Marian
Hejna Jaroslav
Svoboda Dan
Költo Jiří MVDr.
Szakácsová Andrea
Papež Milan Mgr.

(Pokračování na stránce 13)
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Nálepka
Tak jako každý rok je potřeba přispět do klubového zpravodaje a tak
přispěji snad zajímavým příspěvkem, protože spousta nás majitelů zvířat, ať s
PP nebo bez, má obavy o své mazlíky a není na škodu vědět, že existuje
nálepka, která se lepí ke vchodu do domu, aby v případě nějaké nehody či
neštěstí záchranářské složky věděly, že je tedy nějaké zvíře v domě, kde se
nachází, jak se jmenuje a kde se schovává a tím jej zachránili. Tyto nálepky již
zachránily spousty zvířat po celém světě i my jednu vlastníme
.Batková CHS z Paskovského panství

Čeští rozhodčí pro plemeno leonberger:
Mezinárodní
MUDr. Viktor Beneš
Olga Dolejšová: všechna plemena
Ing Jaromír Dostál, Dr.Sc.: všechna plemena
Jiří Janda
Jiřina Jandová
Ladislav Kukla
Josef Němec: všechna plemena
Ing. Ivana Němečková
Mgr. Božena Ovesná: všechna plemena
Daniela Pavlovská
Andraš Polgar : všechna plemena
Petr Řehánek: všechna plemena
Běla Sochorová
Jana Svobodová
Anna Šimáčková
MVDr. František Šimek: všechna plemena
Libuše Ubrová : všechna plemedna
Otakar Vondrouš : všechna plemena
Národní
Alena Weinlichová

Dědičnost některých vlastností psů
Každý chovatel věnuje výběru rodičovských jedinců velkou
pozornost. Jedná li se o tělesné znaky, má volbu usnadněnou, protože
(Pokračování na stránce 14)
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charakteristické znaky každého plemene patří mezi znaky podmíněné jen
jedním nebo málo geny, tzv. geny velkého účinku, nebo jak je jinak nazýváme,
majorgeny. Zda jedinec žádoucí znak má nebo nemá, zjistíme snadno na první
pohled.
Těžší je však výběr rodičů, jedná li se o povahové vlastnosti, které patří
z hlediska genetiky mezi znaky, ovlivňované velkým a nám neznámým počtem
genů, tzv. genů malého účinku či polygenů. Abychom zjistili, jak se tyto
vlastnosti přenášejí na potomstvo, musíme pracovat ne s jednotlivými zvířaty,
ale s celými populacemi.
Naši práci komplikuje i ta skutečnost, že vlastnosti, které nás zajímají, nelze
přesně změřit (některé, jako například intenzita a délka štěkání, ano) a musíme
je odhadovat pomocí zvolené bodové stupnice. Takové hodnocení je do značné
míry ovlivněno osobou toho, kdo vlastnost posuzuje, tedy rozhodčího či
rozhodčích, a není tedy objektivní. Subjektivní vliv lze zmírnit tím, že do
hodnocení zahrneme nejen známky několika generací předků, ale i příbuzné
vazby, patrné z rodokmenu. Tím zpřesníme odhad plemenné hodnoty jedince,
tedy psa nebo feny, které chceme použít k chovu. Skutečnou plemennou
hodnotu nelze zjistit, můžeme pouze určit, jak se genetické založení
sledovaného jedince liší od genetického založení ostatních jedinců v populaci.
Říká nám pouze, který jedinec je lepší a který horší.
Užitkové vlastnosti hospodářských zvířat byly a jsou předmětem mnoha
výzkumů a hodnoty dědivosti (heritability, vyjádřené koeficientem dědivosti
h2) těchto vlastností jsou dostatečně známy. Heritabilita vyjadřuje podíl
genetiky podmíněné proměnlivosti z celkové proměnlivosti a lze ji vypočítat.
Jinými slovy nám h2 říká, do jaké míry je daná vlastnost přenosná na
potomstvo. Je li hodnota h2 nižší než 0,20 (20%), mluvíme o velmi nízké
dědivosti, protože z 80% je vlastnost ovlivněna prostředím, ve kterém jedinec
žije. Heritabilita 0,21 – 0,40 (21 – 40%) je považována za nízkou, h2 0,41 –
0,60 (41 – 60%) je střední a h2 vyšší než 0,60 je vysoká. Pak mluvíme o
vlastnostech velmi nízce, nízce, středně a vysoce dědivých. Většina užitkových
vlastností hospodářských zvířat je nízce nebo středně dědivých, povahové
vlastnosti a třeba i rozmnožovací vlastnosti a odolnost vůči chorobám jsou pak
velmi nízce dědivé (h2 kolem 0,02 tedy 2%).
Tak je tomu u hospodářských zvířat. Nás však zajímá dědivost vlastností psů,
které využívá člověk např. při myslivosti a kterým říkáme pracovní schopnosti
nebo vlohy. Ty se snažíme zjistit při zkouškách. Naše znalosti jsou zatím
nedostatečné, protože zmínky v odborné literatuře jsou velmi, velmi vzácné.
Podařilo se mi získat některé vědecké práce severských a rakouských autorů, a
ty se pokusím přiblížit.
V roce 1988 studovali Vangen a Klemtsdal dědičnost vloh anglického setra
v Norsku a finského špice ve Finsku. U plemene anglický setr měli autoři
k dispozici 5 285 výsledků zkoušek 968 psů po 224 otcích. Zkoušky probíhaly
(Pokračování na stránce 15)
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v hornatém terénu, výkony
psů posuzoval tým
rozhodčích. Posuzována
byla chuť pracovat, styl a
rychlost práce, schopnost
práce v poli a spolupráce
s vůdcem. Výsledkem byly
heritability, pohybující se
v rozmezí 0,09 až 0,22. U
plemene finský špic, které je
nejrozšířenějším plemenem
loveckých psů ve Finsku,
pracovali s 4 864 výsledky

zkoušek 736 psů po 212 otcích.
Zkoumali tyto vlastnosti: zájem o
stopu, vystavování, vyhledání
pernaté zvěře, hlášení, přinášení a
nakonec i celkový dojem.
Heritability byly v mezích 0,02 až
0,18.
Plemeno finský špic, které je také ve
Finsku nejoblíbenějším plemenem,
bylo objektem zájmu Karjalainenové
a kolektivu pracovníků, kteří
analyzovali výsledky zkoušek z let
1978 až 1992. z 28 370 psů tohoto

plemene, kteří byli registrováni
v plemenné knize, a získali údaje
o 1 683 psech. Za 15
sledovaných let to bylo 12 432
výsledků. Odhadli dědivost
těchto vlastností: zájem o stopu,
sledování stopy, vystavování
zvěře, hlášení, přinášení a
(Pokračování na stránce 16)
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celkový dojem. Zjištěné heritabiliry byly
v rozmezí 0,01 až 0,14.
Na univerzitě v Helsinkách se pokusila paní Liánami s kolektivem v roce 1997
odhadnout vlohy a schopnosti psů plemene finský honič. Využili 28 791
výsledků zkoušek 5 666 finských honičů. Zjistili hodnoty heritabilit 0,01 až
0,12 pro vlastnosti: zájem o stopu,
sledování stopy, hlášení, poslušnost,
chování při zkouškách,
soustředěnost, spolupráce s vůdcem
a celkový dojem.
Dále zjistili, že neexistuje rozdíl
mezi pohlavími, psi i feny mají podle
nich stejné schopnosti. Vysoce
statistický průkazný rozdíl však byl
mezi psy různého věku. Nejhorší

výsledky dosáhli psi jednoletí,
s přibývajícím věkem se vlastnosti
díky získaným zkušenostem
zlepšovaly, optima dosáhli psi
čtyřletí, pak již byly výsledky
neměnné. Zkoumán byl také vliv
ročního období. Lepší výsledky měli
psi, byl li sníh, zejména dobré

výsledky byly dosaženy
v lednu a v únoru, horší pak
při podzimních zkouškách.
Rovněž průkazné rozdíly
zjistili i mezi místy konání
zkoušek.
V Rakousku Kreiner
s kolektivem v roce 1992
sledovali heritabilitu těchto
vlastností: vodění na řemeni,
odložení, chování po výstřelu, poslušnost, chování u střelené zvěře, dohledání,
práce na pobarvené stopě, ostrost, hlášení, sledování stopy, nos a celkový
dojem. Předmětem jejich zájmu byla čtyři plemena rakouských brakýřů.
K dispozici měli výsledky zkoušek 1 132 psů. Hodnoty heritabilit byly nízké od
(Pokračování na stránce 17)
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0,03 do 0,18.
Všichni autoři uvedených studií se shodují, že heritability vlastností loveckých
psů, hodnocených podle určité stupnice, jsou velmi nízké (nízké jsou i
koeficienty opakovatelnosti), a tudíž nelze na jejich základě vybírat jedince pro
další plemenitbu. Nemusíme však zoufat, protože dnes máme k dispozici
matematické modely (například metodu BLUP snímal modelu), které dokáží
výrazně zlepšit a zpřesnit odhad plemenné hodnoty, protože zohlední vlastnosti
příbuzných jedinců _ prarodičů, rodičů. Sourozenců a potomků. Tato metoda je
již zcela běžně využívána při selekci hospodářských zvířat a není velký
problém aplikovat ji na lovecké psy, tedy i na naše foxteriéry. Potřebujeme
k tomu znát rodokmeny a výsledky zkoušek příbuzných jedinců.
Převzato z odborné literatury

Granule se vyrábějí orientačně ve čtyřech kvalitách
1. kompletní výběrová krmiva v super premiové kvalitě
(Pro Plan, Hill´s, Excellent, Royal Canin, Nutro, Eukanuba,Best Choice) …
patří ke světové špičce., rozlišují velikostní rázy plemen (malé, střední, velké
plemeno) a 4 věkové skupiny u psů ( štěně, dospělý pes, senior a pes v zátěži).
Těmito krmivy zajistíte psovi dokonalou výživu v každé etapě jeho
života,krmiva pro březí kojící feny, vyrábí se opravdu z masa a jiných
prvotřídních surovin, krmiva jsou vakuově balená, takřka bez konzervantů a
velmi vysoce stravitelná.
2. kompletní krmiva v premiové kvalitě
( Dog Chow, Bosch, Nutram, Fitmin)…výborná krmiva, která poskytují
výrobky pro rostoucí psy, krmiva pro březí a kojící feny, vyráběno z jakostních
kostních mouček.
3. kompletní krmiva
( Anka, K9, Chicopee) většinou se jedná o levnější krmiva nižší kvality výživy.
4. ekonomická krmiva
( Purina Dog Meal, Aport, Delikan, Brasa,krmiva v supermarketech)….nejnižší
třída kvality, co pes sežere, to z něj vyjde.
Chyby ve výživě jsou velmi časté, mohou způsobit nezvratná poškození např,
pohybového aparátu, změny pohlavních cyklů u fen, zvýraznění alergických
stavů, poruchy funkce ledvin, jater, slinivky, předčasné problémy ve stáří.
Pamlsky nelze v žádném případě nahradit kompletní krmnou dávku.
Při rozhodování o tom, jak budeme svého psa krmit, je nutné uvědomit si
rozdíly ve zpracování trávicím traktem masa, konzerv a granulí. Mezi majiteli
psů je zakořeněno podávání masa a granulí společně což se dá bez nadsázky
označit jako závadné, zejména pro mladé a rostoucí psy. Maso a granule se v
(Pokračování na stránce 18)
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trávicím traktu zpracovávají zcela odlišně než granule. Časté střídání různých
způsobů krmení může vyvolat trávicí poruchy. Argument, že to nebude psovi
chutnat je spíše problémem lidského pohledu než psích chutí a otázkou
výchovy. Chuťové vjemy u psa jsou totiž mnohem omezenější než u člověka.
Je mylné se domnívat, že co je dobré pro člověka je dobré pro psa. Přehnaná
láska majitele psa, nepravidelnost v podávání stravy, nadbytečné dávky a jiné
chovatelské zlozvyky způsobují trávicí potíže. Kvalitní granulován krmiva
nabízejí kompletní úplně vyváženou stravu, která udržuje jejich organismus ve
vynikajícím stavu nyní i v budoucnosti. Složení krmiva se během života psa
musí přizpůsobovat věku, proto super premiová krmiva rozlišují potřeby štěňat,
dospělých psů, psů v zátěži a seniorů. Krmiva jsou také rozlišeny dle velikosti
psa
( malá, střední, velká plemena)
Kvalitu krmiva a vlivu na Vašeho psa nelze posoudit, pokud mu dáváte zbytky
od oběda, či večeře, taková strava psovi škodí.
Dnes je cena vedle renomé a tradice značky relativně spolehlivým vodítkem o
kvalitě. Tlak trhu je takový, že nutí stlačovat spotřebitelské ceny na minimum.
Pro zákazníka to vypadá výhodně, ale ve skutečnosti všechno má svojí cenu.
Místo kvality si nesete domů jakousi levnou náhražku.
Rozdělení krmiv podle kvality:
SUPERPREMIUM:
výhody :
vysoce kvalitní značková krmiva
výroba z kvalitních, výběrových surovin
suroviny vyrábějí výrobci přímo ve svých výzkumných centrech
rostlinné a živočišné složky z prověřených zdrojů
vysoká nethetická hodnota
vysoká stravitelnost
hlavním podílem je živočišná složka
nejkvalitnější superpremia obsahují maso, nižší superpremia obsahují vysoce
kvalitní masovou moučku a nižší podíl masa.
nevýhody:
vysoká cena
menší dostupnost (specializované prodejny, veterinární ordinace)
PREMIUM:
výhody
standardní kvalita
vyrobeno převážně z živočišných mouček
dobrá dostupnost na trhu
dostupná cena
(Pokračování na stránce 19)
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nevýhody:
krmiva s velmi různou kvalitou
méně snadný výběr
potřeba posouzení jednotlivých složek při koupi
množství použitých složek je různé
ECONOMY:
výhody:
nízká cena
snadná dostupnost ( supermarkety, obchody bez specializace)
nevýhody:
nízká energetická hodnota
nízký podíl bílkovin a tuků
vyšší denní krmní dávka
hlavním podílem v krmivu je rostlinná složka
krmivo obsahuje více vlákniny
nižší stravitelnost
často neuvedená značka a složení
Každé balení musí obsahovat českou etiketu .
Etiketa musí obsahovat:
název krmiva
složení
deklarované jakostní znaky (dusíkaté látky, tuk,vláknina, vlhkost, vit. A, D3,
E,sloučeniny mědi)
krmný návod
hmotnost balení
datum výroby a spotřeby
obchodní jméno výrobce
uvedení typu krmiva ( kompletní, doplňkové, dietní…)
pro jaký druh zvířete, popř. věkovou kategorii je krmivo určeno
Převzato z internetu

Junior and Dog handling!
Když si zadáte do slovníku slovo "handling", objeví se Vám slovo
"manipulace" nebo "zacházení". Obě slova, vlastně souvisí s tím, co mám
namysli já. Handling, neboli profesionální předvedení psů na výstavách je
vlastně práce jako každá jiná. Akorát trochu zajímavější , protože je zároveň
koníčkem.
Být dobrým handlerem (vystavovatelem) je umění. Chce to vytrvalost,
píli, pochopení, ale i talent. V ČR není profesionálních handlerů mnoho. Však v
(Pokračování na stránce 20)
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Americe je to skoro pravidlem. V poslední době se i u nás vidí profesionální
handleři čím dál častěji.
Junior handling (mladý vystavovatel) je soutěž pro děti od 9 ti do 17 ti
let. Je součástí každé národní a mezinárodní výstavy psů. Také většiny
krajských a oblastních. V Junior handlingu (dále jen JH) jsou dvě kategorie. 1.
9 13 let a 2. 13 17 let. Na každé NVP a MVP v ČR je vždy několik předkol.
Každý soutěžící se musí v průběhu dvou hodin do předkola dostavit. Ti lepší
postupují do semifinále. To už je jen jedno. Z něho jsou vybráni tři nejlepší,
kteří postupují do finále. To je součástí závěrečných soutěží. Všichni soutěžící
jsou bodováni. Maximální počet bodů je 60.
V každé zemi probíhá celoroční soutěž. Juniorhandleři sbírají body a
tři nejlepší za celý rok (z každé kategorie) jsou vyhlášeni na závěrečné
výstavě... Šampion Šampionů. Nejlepší z každé země je vyslán na prestižní
britskou výstavu CRUFT'S, kde je vybrán ten nejlepší z nejlepších za celý rok
V ČR to s body funguje následovně:
1. místo 15 bodů
2. místo 10 bodů
3. místo 5 bodů
O Junior handlingu jsem psala proto, že mnoho Junior handlerů se v
budoucnu stane profesionálními handlery. Někteří už se jimi stali. Profesionální
handlerství není u leonbergerů pravidlem, ale v cizině jsem viděla i toto
plemeno předvádět profesionály.
Zemanová

Štěně nemá záruční list!
I když uděláte pro výběr štěněte maximum, i když najdete toho
nejsolidnějšího chovatele, i když vám zvolené rodičovské spojení s nejlepším
svědomím „posvětí“ poradce chovu a všechno vypadá na to, že z daného vrhu
by měl vyjít vynikající jedinec, přesto si příroda udělá své a výsledek nemůže
dopředu nikdo zaručit!!!
Vícekrát se mi stalo, že jsme s chovatelem i se zájemci o štěně rozebrali
plánované spojení horem dolem, zhodnotili potomky psa i feny, brali na zřetel
sourozence a všechny generace v rodokmenech
a nakonec, i když všechno svědčilo pro naše nejlepší úmysly, jsme
s výsledkem vrhu nebyli příliš spokojení. Co z toho plyne? Že záleží na tom,
jak které štěně vypadá v době kontroly vrhu, a i to je jen polovina úspěchu
(štěně bude ještě měnit zuby, psíci v té době mívají někdy ještě „cestující“
varlata a otázkou je také konečná kohoutková výška v dospělosti i celkový typ).
Závazně si u vás objednávám nahou fenu s předpoklady šampióna ze spojení
(Pokračování na stránce 21)
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XY a YX, k odběru na jaře příštího roku.“ Ano, tohle je téměř doslovný
písemný požadavek nového zájemce, který byl ihned ochoten poslat i finanční
zálohu. Nad jeho „objednávkou“ mě napadlo pár otázek k zamyšlení i pro vás.
Co když chovatel takové spojení nebude moci uskutečnit? Co když bude fena
hárat tak, že se štěňata nenarodí na jaře, ale až v létě? Co když fena
nezabřezne?
Co když se ve vrhu nenarodí žádná fena? Co když se fena narodí, ale jako
naschvál nebude mít výstavní předpoklady? Myslíte si, že je běžný chovatel
schopen takovému přání vyhovět? Co by měl zájemci odpovědět? Nechci vás
trápit, jen se snažím ukázat vám chov
i z druhé strany a upozornit vás na to, že štěňata opravdu nemají stoprocentní
záruční list Věřím, že to vezmete za své a můžete se pohodlně pustit do
seriozního pátrání po svém štěňátku.
Co říci do telefonu až budete mluvit s chovatelem?
uveďte srozumitelně, jak se jmenujete
sdělte, že voláte na inzerát (můžete dodat, kde jste jej přečetli) nebo že voláte
na základě jiného kontaktu (jakého, případně, kdo vás doporučil)
jaké štěně sháníte (psa, fenku, varieta) a jaké s ním máte záměry (na výstavy,
na chov, jen na mazílka)
Na co je důležité se zeptat?
zda má chovatel volné štěně, které odpovídá vašim požadavkům, případně,
zda je možné si u něj štěně zamluvit a kdy je plánován další vrh pokud je k
dispozici volné štěně podle vašich představ, vyptejte se, jak se jmenuje, jakou
má barvu, případně tetovací číslo
jak je momentálně staré či v jakém termínu připadá do úvahy jeho odběr
jaké má rodiče (jména, varieta, výstavní ocenění, zda jsou z ČR nebo ze
zahraničí)
jaké má chovatel představy o budoucnosti štěněte (je nefér vzít si překrásné
štěně domů na gauč, jestliže ho chovatel touží vidět na výstavách a chce tak
zúročit svou práci)
kolik bude štěně orientačně stát (chovatel někdy může cenu stanovit
definitivně až po kontrole vrhu, kdy mu kontrolor potvrdí kvalitu daného
jedince), případně se informujte na formu platby (hotově, na splátky), záloha a
doplatek atd.
domluvte si termín a hodinu návštěvy u chovatele a předejte na sebe kontaktní
adresu a telefonní číslo
klidně dejte na svůj dojem z telefonátu. Chovatel, který je na slovo skoupý
(nemá li k tomu vážný důvod, pro který se vám jistě omluví
a dohodnete se na jiný čas telefonátu) nebude zřejmě tím, kdo bude schopen
trpělivě odpovídat na vaše všetečné otázky, až budete mít štěně doma a
napadne vás spousta dotazů
pravda je, že byste měli dodržet základní pravidla slušnosti (nevolat po 22.
hodině a ráno před osmou, zeptat se, zda nerušíte, pokud voláte na číslo
(Pokračování na stránce 22)
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mobilního telefonu atd.) Nikde není psáno, že chovatel na vás musí mít čas
zrovna v ten moment, kdy jej máte vy (může mít jinou návštěvu, může zrovna
krmit štěňata a dělat tisíce jiných věcí tak, jako jiní lidé). Slušná domluva o
vzájemně vyhovujícím času dalšího hovoru udělá zázraky.
Další pravidla slušnosti
pokud vám chovatel svým přístupem nevyhovuje, sdělte mu na rovinu, že
nemáte zájem a nerozpakujte se zavolat jinému. Vaším hlavním cílem je získat
nejen dobré štěně, ale také kontakt na chovatele, který bude kdykoliv ochoten
vám poradit s případným problémem kolem štěněte a seznámí vás se vším, co
je pro štěně i pro vás důležité.
pokud jste se domluvili s chovatelem na termínu návštěvy nebo na odběru
štěněte, a v průběhu doby si koupi rozmyslíte, rozhodně mu co nejdříve
zavolejte a sdělte, že na návštěvu nebo pro štěně nepřijedete! Nic nemusíte
zdůvodňovat ani se omlouvat za své rozhodnutí, ale chovateli umožníte co
nejdříve štěně nabídnout dalšímu zájemci nebo znovu inzerovat.
nebuďte zklamaní, když se vám hned nepodaří sehnat takové štěně, jaké
chcete (na ta nejkvalitnější se čeká i rok a více). Klidně ale zůstaňte u daného
chovatele v „pořadníku“, tím nic nezkazíte a naopak nahrajete náhodě, kdyby
někdo před vámi vypadl. Pokud ovšem mezitím své štěně získáte od jiného
chovatele, je slušností ihned obvolat ty, u kterých jste je měli také zamluvené!
rozhodně nepožadujte štěně stylem "okamžitě nebo nikdy". Na tuhle
nerozumnou vyděračskou hru vám bez váhání skočí jen zoufalý chovatel, který
nemůže štěňata prodat.
Jedeme na návštěvu k chovateli
Ti pilnější z vás a ti, kteří takovou možnost mají, se dojedou podívat na
štěňátka ještě před kontrolou vrhu (zpravidla ne však dříve než v šesti týdnech
jejich věku). Jednak si udělají předem obrázek o chovateli, o péči o štěňata i
fenu a jednak získají řadu dalších důležitých informací.
Jak se dívat na prostředí odchovu?
vrh by měl být umístěn v čistém, světlém, teplém, ale dobře větratelném
prostředí
štěňata i matka mají být v častém, ne li stálém, kontaktu
s chovatelem
z místa, které na kilometry zapáchá a štěňata nelze potmě ani najít, utíkejte
jako by vám za patami hořelo (danou situaci můžete ohlásit chovatelskému
klubu, který na základě vašeho oznámení provede namátkovou kontrolu a
zjedná nápravu ve prospěch vrhu)
Ideál?
Ne každý má ideální podmínky pro chov, ale v každém případě by měl udělat
maximum pro to, aby se jim blížil. Zkusme si představit, jak vypadá ideální
(Pokračování na stránce 23)
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odchov štěňat.
štěňata jsou s matkou nejméně deset dní po porodu umístěna ve vyhřívané
porodní bedně a mají dostatek klidu i soukromí.
nejpozději od 21. dne by měla mít štěňata možnost výběhu minimálně do
velké ohrádky, ne li do jednoho pokoje; může začít intenzivní kontakt s jinými
psy i zvířaty v domácnosti
chovatel, nebo některý člen rodiny, se vrhu věnuje pokud možno celodenně:
mazlí se se štěňaty, mluví na ně, hraje s nimi, rozvíjí jejich schopnosti a
dovednosti
štěňata mají k dispozici hračky, chovatel je učí, aby ho následovala
a pozitivně reagovala na lidi
chovatel má štěňata v čistotě, pravidelně uklízí, pečuje o hygienu prostředí
štěňata mají udržovanou nepáchnoucí srst, nejsou potřísněná zbytky krmení a
výkalů, mají čisté oči a uši, jsou dobře živená a vypadají spokojeně
v době aktivity jsou hravá, přátelská, nebojácná, zvědavá a dostatečně
pohyblivá
v době odpočinku spí tvrdě, uvolněně a většinou tam, kde únavou upadla
o stravu projevují živý zájem, mohou být krmena ze společné misky
(v tom případě chovatel dohlíží, aby žádné nezůstalo odstrčeno) nebo
z jednotlivých mističek
chovatel krmí co nejkvalitněji ať už jde o značku krmiva nebo celkové složení
krmné dávky
ideální je, mají li štěňata možnost výběhu na zahradu nebo jinam ven
Takhle ne!
chovatel vám chce předat jen vaše štěně (víceméně mezi dveřmi), nic moc
vám neřekne ani neukáže a kouká, už abyste byli pryč.
štěňata žijí v takových podmínkách, že je vám jich líto (zima, špína, zápach,
temno, malý prostor, nekvalitní krmení …)
štěňata jsou zanedbaná, špinavá, páchnoucí, teče jim z očí, mají průjem
případně bříška nafouklá od invaze škrkavek, jsou apatická, spavá, bázlivá
chovatel vám neukáže fenu matku a pokud ano, je ušmudlaná, hubená a
celkově ve špatném stavu.
Protože všechny vrhy členů MSKCHPL procházejí oficiální „kontrolou vrhu“,
neměli byste se s uvedenými hrůzami vůbec setkat. Pravdou ovšem je, že pro
chovatele není problém dát vrh do "použitelného stavu" na dobu kontroly a pak
mu dál věnovat jen minimální péči. Zkušený kontrolor by měl na zjevné
nedostatky přijít
a poukázat na ně, ale není to pro něj jednoduché. Navíc může vidět štěňata v
relativním pořádku, zatímco vy, pokud přijedete k chovateli nečekaně, odhalíte
pravou podstatu věci. V každém případě je jednání podobného druhu dobré
nahlásit Klubu, který by měl neprodleně zasáhnout ve prospěch štěňat
(Pokračování na stránce 24)
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Zdroj: L. Brychtová

Zajímavá kynologická literatura
Úžasní psi
Autor: Helen Exley
Popis
Toto je jistě jedna z nejnádhernějších psích knížek, které byly vydány. Veselí,
naprosto oddaní, bezvýhradně milující psi jsou tu pro každého.
Formát: 155x160 mm, 138 stran, pevná vazba
Nakladatelství: SLOVART ISBN: 978 80 7391 042 6
Dostupnost: Zboží je na skladě
Cena: 249,00 Kč

Psi, kteří štěkají, nekoušou?
Autor: Imke Niewohner
Popis
Autorka, zkušená veterinářka a psí trenérka, jednoduchou a srozumitelnou
formou vyvrací lidové pověry a pověsti, které se tradují o některých psích
rasách, o psí výživě, o výchově a chování domácích miláčků. Zároveň
poskytuje cenné rady, zejména začínajícímu chovateli, čeho se vyvarovat, když
si přivede nový přírůstek do rodiny, jenž by s ní měl strávit příštích 10 15 let.
Vtipně napsáno, doprovázeno ilustracemi.
Formát: 14×21 cm, 88 stran
Nakladatelství: GRADA ISBN: 978 80 247 2598 7
Dostupnost: Zboží je na skladě
Cena: 129,00 Kč

Cvičení a hry se psem
Autor: Gerd Ludwig
Popis
Hry, sportování a zábava se psem. Praktický rádce pro ty majitele psů, kteří
svého miláčka chtějí smysluplně zaměstnat, dopřát mu dostatek pohybu doma i
venku a navíc něco udělat i pro svou vlastní kondici. Autor vám pomůže
sestavit pestrý výcvikový program, který přispěje k všestrannému rozvoji
vašeho psa. Podrobné návody pro sport i hry.
40 barevných fotografií, 35 kreseb.
Formát: Brož., 64 str., 165 x 200 mm
Vydavatel:Vašut
Cena 99, Kč
(Pokračování na stránce 25)
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Co nám říká pes?

Autor:
(Pokračování na stránce 26)
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Schlegl Kofler Katharina
Popis
Naučit se psí řeči je tak snadné! Naši
čtyřnozí miláčkové mají bezpočet
možností jak vyjádřit své potřeby a
pocity. Vrtí ocasem, štěkají, upřeně se
na vás dívají, střídavě zvedají uši, naježí srst... Naučte se jejich rozmanité
způsoby verbální i neverbální komunikace správně rozpoznat a rozumět jim.
Není to vůbec těžké a přispěje to k vašemu harmonickému soužití. V této
příručce se dozvíte, jak se psi mezi sebou dorozumívají, jak s námi „mluví“ a
co byste měli vědět, abyste uměli se psem spolehlivě a bez nedorozumění
vycházet. Mnoho praxí vyzkoušených tipů a rad vám umožní vyvarovat se
mnoha nesnázím zaviněným většinou nedostatečnou či nesprávnou komunikací
se psem.
Formát: Brož., 64 stran, 165 x 200 mm ISBN: 978 80 7236 690 3
Nakladatelství: Vašut
Rok vydání: 2009
Cena: 137 Kč (114 Kč bez DPH
Zapsala. Zemanová

Kynologický slovník

M

M
stoličky (molares)
M3

(Pokračování na stránce 27)
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Písmenem M se označují stoličky (moláry), další jsou M1 a M2. M3
jsou nejmenší stoličky nacházející se úplně vzadu. V úplném chrupu
jsou tedy celkem čtyři.
MA
Zkratka plemene Maltézský psík (Maltese)
MA 1 3
Zkouška agility 1 až 3 stupeň pro velikostní kategorii MEDIUM – M
(střední od 35 cm do 42,99 cm)
Magyar Agar
Maďarský chrt
MAP
Zkratka plemene Maremmansko abruzský pastevecký pes (Cane da
Pastore Maremmano Abruzzese)
mazurina
černá maska spolu s černým odstínem na uších a koncích končetin
MBT
Zkratka plemene Miniaturní bullterier (English Bull Terrier
Miniature size)
MC
Zkratka plemene Maďarský chrt (Magyar Agar)
MDT
Zkratka plemene Moskevský toy terier (Moskovskij Dlinošerstoj Toy
Terrier)
ME
Zkratka plemene Španělský mastin (Mastín Espaňol)
Měkká tlama
Jde o psa, který si již v mládí správně vypěstoval návyk, jak silně
může používat svou tlamu (zuby) v různých situacích, např.v kontaktu
s lidskou rukou. Takový pes je citlivý a nikdy nechňapne např.po
pamlsku, má měkkou tlamu.
Mechanika pohybu
Sleduje se především na výstavách, svodech a bonitacích. Rozhodčí si
rádi nechávají psy předvést v pohybu. Vyniknou tak nejlépe přednosti,
ale i vady končetin. Rozhodující pro žádoucí prostorný pohyb je i
celkové osvalení a trénink.
Melancholik
Slabý povahový typ psa. Je neklidný, plachý až bázlivý, málo
výkonný. Nesnáší silné podněty (vyvolávají u něho útlum) a má
nedostatečný útlum v běžných situacích. Převládá u něj pasivní
obranná reakce.
MEN
Zkratka plemene Mexický naháč (Xoloitzcuintle)
MEOE (Magyar Ebtenyésztık Országos Egyesülete)
(Pokračování na stránce 28)
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Maďarský státní svaz chovatelů psů
Metestrus
Období konce říje feny.
MHG
Zkratka plemene Malý hrubosrstý modrý gaskoňský honič (Griffon
Bleu de Gascogne)
MHP
Zkratka plemene Trpasličí pinč (Zwergpinscher)
Mimochod
Jinak také tzv."pasování" je pohyb, při kterém se končetiny na jedné
straně těla pohybují současně. Např. na výstavách je tento druh
pohybu nežádoucí.
Mléčný krok
Štěňata strkají tlapkou do struku a zvyšují tak produkci mléka. Později
zvednutá tlapka znamená uklidňující gesto. Chová se tak podřízený
pes vůči nadřízenému nebo vůči člověku. Pes toto gesto používá často
v situaci, když neví, co po něm člověk chce. V této situaci používá
často také natáčení hlavy ze strany na stranu.
Mlezivo
Jinak též kolostrum. Je produkováno fenou těsně po porodu (zhruba
24 48 hodin) a má jiné složení než mléko, které se tvoří později.
Mlezivo má vysoký obsah bílkovin a tuků a je pro štěně mimořádně
významným a také jediným zdrojem energie v prvních dnech života.
Rovněž obsahuje důležité protilátky.
Mlezivo / kolostrum /
produkt počáteční sekrece mléčné žlázy po porodu. Jeho složení se
významně liší od normálního, zralého, mléka. Rozdíly ve složení se
zmenšují během 4 6 dnů po porodu. Je zvláště bohaté na
imunoglobuliny, které předávají pasivní imunitu z matky na mládě
MMG
Zkratka plemene Malý modrý gaskoňský honič (Petit Bleu de
Gascogne)
MMO
Zkratka plemene Malý münsterlandský ohař (Kleiner Münsterländer
Vorstehhund)
MOD
Zkratka plemene Maďarský ohař drátosrstý (Drotzörü Magyar Vizsla)
MOK
Zkratka plemene Maďarský ohař krátkosrstý (Rövidszörü Magyar
Viszla)
Mondioring
Sportovní kynologický výcvik podle mezinárodního zkušebního řádu
Mondio Ring. Je svým charakterem velmi podobný klasickému
(Pokračování na stránce 29)
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sportovnímu výcviku, ale neobvyklou částí jsou obrany. Bývají
divácky velmi atraktivní, neboť pes musí čelit neobvykle se bránícímu
figurantovi a ještě před jeho zadržením překonat neobvyklou
překážku.
Monogenní
Kontrolováno jen jedním genem.
Monohybrid
Je kříženec vzniklý spojením rodičů odlišných v jednom znaku.
Monorchismus
Vývojová anomálie, kdy se u psa jedno varle vůbec nevytvoří.
MOP
Zkratka plemene Mops (Pug)
Morda
Tlama
MPO
Zkratka plemene Modrý pikardský ohař dlouhosrstý (Epagneul Bleu
de Picardie)
MSKS
Moravskoslezký kynologický svaz
MSP
Zkratka plemene Moskevský strážní pes (Moskovskaja Storoževaja
Sobaka)
MT
Zkratka plemene Manchester terier (Manchester Terrier)
MUD
Zkratka plemene
Mudi (Mudi)
muruga
barevný ráz červená s
černým odstínem
Musher
[mašer] z
francouského slova
marcher jít, jezdec
se psím spřežením.
Mushing
[mašing] Jízda se
psím spřežením.
Mutace
Je náhlá dědičná změna vlastností organismu, např. vlivem
radioaktivního záření apod.
muzzle
morda, tlama
(Pokračování na stránce 30)
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MVD
Dystrofie mitrální chlopně. Jedná se o
velmi závažné degenerativní
onemocnění srdeční chlopně
nedomykavost. U některých plemen je
prokázána dědičná predispozice k
tomuto onemocnění, které vede velmi
často k předčasnému úhynu. Příznaky se
objevují až ve vyšším věku a je to
zejména přítomnost srdečních šelestů
různého stupně, které nelze vyléčit.

Výstavy mimořádné
Světová výstava psů 2010
se koná v Dánsku 24. 27. června.
Konečná uzávěrka přihlášek. 30.04.2010
MCH Messecenter Herning Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
DK 2680 Solrød Strand
www.dansk kennel klub.dk

Speciální výstava leonbergerů: 26.06.
Při světové výstavě: www.leonberger.dk
Výstavní adresa:
MCH Messecenter Herning
Vardevej 1
DK 7400 Herning
Danmark
www.mch.dk

Evropská výstava psů
se koná ve Slovinsku, Celje 30.09. – 03.10.
I. uzávěrka:10. 06. II.uzávěrka: 10.08.
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
»EuroDogShow 2010«
Zapoge 3D
SI – 1217 Vodice
Slovenija
/
(Pokračování na stránce 31)
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www.eurodogshow2010.si
info@eurodogshow2010.si

Speciální výstava molosů 29.09.
Při Evropské výstavě,
Alenka Černe, tel.: 031 679 341
SKVPM, Pod Hribom 62, 1000 Ljubljana
http://www.skvpm klub.si/
Leonberger : rozhodčí Quido Perosino

Výstavy ve II. čtvrtletí 2010
Česká republika
Klubová výstava MSCHKPL, Zubří 08.05.
I. uzávěrka: 06.04. II.uzávěrka: 19.04.
MSKCHPL
Prokopa Velikého 41
628 00 Brno
tel.: 544 217 549, 723 610 455
email: mskchpl@ gmail.com

Nord Bohemia canis, Litoměřice 22. 23.05.
I. uzávěrka: 21.03 II.uzávěrka: 06.04.
Mezinárodní výstava psů,
Pošt. box 178
412 01 Litoměřice
Tel:416 731 038, tel./fax: 416 734 059
http://www.nordbohemiacanis.eu
E mail:
nord_bohemia_canis@seznam.cz

Intercanis, Brno 19. 20.06.
I. uzávěrka: 23.04. II.uzávěrka: 07.05
Českomoravská kynologická jednota
Všetičkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
http://www.intercanis.cz

NV psů, Klatovy 05. 06.
(Pokračování na stránce 32)
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I. uzávěrka: 09.04. II.uzávěrka: 30.04.
ČKS
Národní výstava psů
P.O. BOX 1
38411 NETOLICEtel.
tel: 725 833 320
E mail: vystava@vystavaklatovy.info
www: vystavaklatovy.info

Česká NV psů, Mladá Boleslav 17. 18.07.
I. uzávěrka: 04.06. II.uzávěrka: 18.06.
Interdog Bohemia
Luční 286,Mladá Boleslav,293 01
Tel / fax:
+420 326 327 220 / +420 326 331 041
E mail:interdogbohemia@seznam.cz

Slovensko
Celostátní výstava psů, Banská Bystrica 02. 05.
II. uzávěrka: 09.04. 2010
CANIS BB 2010
Ing. Pavol Lupták,
Ďumbierska 20,
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/417 77 52,
0905 753 633, 0903 536 898
http://canisbb.sk/
e mail: CANISBB@gmail.com

MVP, Springduodanube Bratislava 15. 16. 05.
II. uzávěrka: 01.04. 2010

Celostátní výstava psů, Senec 04.06.
I. uzávěrka: 18.04. II.uzávěrka: 16.05.
Športový klub stavačov
Budovateľská 6
SK 900 27 Bernolákovo
tel.:00421 (0)2 45994709, 0905 353005
www.pointer sportclub.sk
e mail: lacobalogh@zoznam.sk
evelinabaloghova@azet.sk .

MVP – GP Slovakia , Nitra 05. 06. 06.
(Pokračování na stránce 33)
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I. uzávěrka: 01.04. II.uzávěrka: 04.05.
Medzinárodna výstava psov,
P.O.Box 11,
SK – 946 10 Nitra 10
e mail: nitracacib@nitracaciv.sk

tel.: 00421/911016689

Německo
CACIB Saarbrücken 23. 24. 05.
II. uzávěrka:.14.04..
VDH Landesverband Saar e.V.
Beethovenstrasse 25
D 66540 Wiebelskirchen
Tel.: 06821 5 33 48
Fax: 06821 59 05 22

CACIB Giessen 13. 14. 03.
I. uzávěrka: 07.04.. II. uzávěrka:.27.04.
Ingrid Hain
Biedenkopfer Str. 19
35713 Eschenburg
Deutschland
www.vdh lv hessen.de

MVP Neumünster 05. 06.06.
I. uzávěrka: 16.04. II. uzávěrka:.30.04.
VDH LV Nord Geschäftsstelle,
Hebbelstr. 20, 25336 Elmshorn
( 04121 807784, Fax. 04121 807785
Kontakt: vdh nord@t online.de

CACIB Erfurt, 12. 13, 06.
I. uzávěrka: 14.04. II. uzávěrka:.05.05.
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54
44041 Dortmund
Tel.:02 31/5 65 00 0,
(Pokračování na stránce 34)
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(Pokračování ze stránky 33)

Fax: 02 31/59 24 40
E Mail: meldungen erfurt@vdh.de
Internet: www.vdh thueringen.de

Polsko
CACIB Lódž, 01 02.05.
http://www.zkwp.lodz.pl/

CACIB Leszno, 05. 06. 06
www.zkwp.leszno.pl

CACIB Szczecin, 19 20.06.
Uzávěrka: 31.05.
zkwp.pl/zgloszenie

Rakousko
IHASalzburg, 08. 09. 05.
II. uzávěrka 13.04.
www.hunde salzburg.at

Doppel CACIB Klagenfurt 12. 13.06
I. uzávěrka 16.04., II. Uzávěrka 14.05.

(Pokračování na stránce 35)
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ÖKV
Siegfried Marcus Strasse 7,
A 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667, Fax: +43(0)2236/710 667 31

Maďarsko
CACIB Komárom 22. a 23. 05
I. uzávěrka: 23.04.
MEOE
1116 Budapest, Tétényi u. 128/b 130.
Tel.: 06 1/208 2300/118 és 119m,
fax:06 1/208 2303
www.kennelclub.hu

2x CACIB Pécs, 12. a 13.06.
I. uzávěrka: 11.04. II.uzávěrka 16.05.
MEOE Pécsi
Önálló Jogú Szervezete
7601 Pécs, Pf. 262.
Fax: 06 72/314 776
www.meoepecs.hu
e mail: meoepecs@gmail.com,
nfo@meoepecs.hu

Výsledky výstav I. čtvrtletí 2010
NVP, Olomouc 09.01.
Rozhodčí:Janda J., CZ
Psi
Tř.mladých
VD1
D2
Mezitřída
V1CAC
Tř.otevřená
V1,CAC
V2
VD 3
Třída vítězů
V1,CAC,NV
Feny
Tř.mladých

Pirat leo v.Jerichower land
Bertino Vanika v. Bauernhof
Nando Junior Leo v. Jerichower land
Anubis Medvebergi Maszkos
Orion Lesní lom
Denny Najmurská cesta
Bard RoyHappy Leon
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V1
VD 2
VD 3
VD 4
VD
Mezitřída
V1CAC,NV,BOB
V2,res.CAC
V3
V4
V
VD
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
VD 3
Třída vítězů
V1,CAC
V2,res.CAC

HolliLöwe von Frankenhain
Gwen Winny Salve Leon
Greis Wanetta Salve Leon
Bonaod Bezdynky
Kimi D.Bora z Milotiček
Freanaz Leonkovho Raja
Cora Myslibořické polesí
Ina od Špitálského dvora
Cyga Nasza Duma
Anndy Danthe Caro
Aylin z Paskovského Panství
Gina Z.Bora z Milotiček
Egeria Lví sen
Brandaod Kováře
Husarka C. Bora z Milotiček
Aria von Benštejn

MVP Trenčín 23. 24.01.
Rozhodčí: Ridarčíková G. SK
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
VD
Tř.otevřená
V1,CAC,res.CACIB
Tř.šampiónů
V1,CAC,CACIB
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,CACIB,BOB
V2,res.CAC
Tř.šampiónů
V1,CAC
V2,res.CAC

Amir Ketyland
Artúr Ketyland
Denny Najmurská cesta
Bard Roy Happy Leon

Gwen Winny Salve leon
Holli Löve v.Frankenhain
Azira Folkmársky dvor
Juhaszvári Kedvész Halima
Ailin z Paskovského panství
Monika od Pálfych
Birma Lupus Ferratus
Juhaszvári Kedvész Héra
Athena Chatayan
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V3

Husarka C. Bora z Milotiček

DUO CACIB, Brno 06.02.
Rozhodčí: Dostál Jaromír Ing.,Dr.CSc.
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
Nando Junior Leo v. Jerichower land
V2
Bertino Vanika v. Bauernhof
V3
Cayenne Darling Jun.Bory Cysterskie
VD4
Kaspar D.Bora z Milotiček
Mezitřída
V1CAC
Rosaceeen Eleocharis
V2,res.CAC
Able MaximusSzafranowa Sfora
D
BaltazarBobravský meandr
Tř.otevřená
V1,CAC
Bugsy Roy Arcondia
V2,res.CAC
Anubis Medvebergi Maszkos
D
Denny Najmurská Cesta
Tř.šampiónů
V1CAC,CACIB ,BOB
Bard roy Happy leon
V2,res.CAC,res.CACIB
Fram Ensson Bohemia
V3
Dasty E.Bora z Milotiček
V4
Bady z Alfovy zahrady
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
Gwen Winny Salve leon
V2
Greis Wanetta Salve Leon
VD3
Alight Candlevom Vietingshof
Mezitřída
V1CAC
Help me Rhonda v. Dreiburgenland
V2,res.CAC
Cessi Severní souhvězdí
Tř.otevřená
V1,CAC ,res.CACIB
Ines F.Bora z Miloticek
V2,res.CAC
Kayra Florencie Zařické údolí
V3
Aria von Benštejn
V4
Easy vom Dreiburgeland
V
Freana z Leonkovho Raja
V
BirmaLupus Ferratus
VD
BergaBohemia Qwerty
VD
Anny ze Sněženského dvora
VD
EgeriaLví sen
D
Annie RoseFacies Nigra
Tř.šampiónů
V1CAC,CACIB
Bayla van Diemensland
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V2,res.CAC
V3

Husarka C.Bora z Milotiček
AphroditeMember of the Leogang

DUO CACIB, Brno 07.02
Rozhodčí: Václavík Miroslav,CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
VD3
Mezitřída
V1CAC
V2,res.CAC
Tř. otevřená
V1,CAC
VD2
VD3
VD4
Tř. šampiónů
V1CAC,CACIB ,BOB
V2,res.CAC,res.CACIB
VD 3
VD 4
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC,Nej.ml.
V2
Mezitřída
V1,CAC,CACIB
V2,res.CAC
V3
V4
VD
Tř.otevřená
V1,CAC, CACIB
V2,res.CAC
V3
V4
V
VD
VD
Tř.šampiónů
V1CAC
V2,res.CAC

Nando Junior Leo v. Jerichower land
Bertino Vanika v. Bauernhof
Cayenne Darling Jun.Bory Cysterskie
Rosaceeen Eleocharis
Able Maximus Szafranowa Sfora
Bugsy Roy Arcondia
Fido Nobert
Lex Lesní lom
Denny Najmurská cesta
Bard roy Happy leon
Falco Ensson Bohemia
Bady z Alfovy zahrady
SamsonZielona Cieszynianka

Greis Wanetta Salve Leon
Alight Candlevom Vietingshof
Cessi Severní souhvězdí
Cool EnigmaGingerheaven
Help me Rhonda v. Dreiburgenland
HalimaJuhaszuari Kedues
Havanna v. Dreiburgenland
Aria von Benštejn
Avril von Benstejn
Freana z Leonkovho Raja
BirmaLupus Ferratus
Airin Albron Elenia
Easy vom Dreiburgeland
Ines F.Bora z Miloticek
Bayla van Diemensland
Husarka C.Bora z Milotiček
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Vážení členové
Skutečně nechceme, aby to vyznělo jako špatně obehraná deska. Jenže
je to tu opět. Co myslíte, kolik příspěvků jste do Zpravodaje od začátku roku
poslali? Ti, kdo hádají, že žádný, sice nemají úplně pravdu, ale nejsou od ní
daleko. Přišel jeden příspěvek, za který děkujeme a dále jen pár fotografií a
z nich skutečně v tomto čísle část otiskujeme. Článek, reportáž nebo třeba jen
odkaz na něco zajímavého nic. Když budete hartusit, že je toto číslo slabé,
můžete sami sobě vyčinit, že na tom máte svůj podíl.
A na závěr z jiného soudku. Doufáme, že jste všichni obdrželi
propozice a přihlášky na naši jarní výstavu a setkání. Přihlášek již přišlo dost
jak do soutěží, tak i na ubytování. Pospěšte si hlavně s ubytováním, vypadá to,
že budeme mít plno. Takové problémy, když nás bylo v klubu 70 80, jsme
neměli. Nyní nás je dvakrát tolik a jak se říká: kdo dřív přijde, ten dřív mele,
vlastně bydlí.
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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